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Rodezijos aviacija turi specialią parašiutininku kuriai dažnai tenka kovoti su juodaisiais 
partizanais. Gavę pranešimą apie partizanu pasirodymą šie parašiutininkai, kuriems vadovauja 
majoras Peter Rich, (viršuje, dešinėje), lėktuvais nugabenami į partizanę apylinkę, kur pradeda 

persekioti priešą.
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KREMUI ATIDĖJO KOMUNIS
KONGRESAS ĮVYKS TIK KOVO MĖNESI

MASKVA- — Sovietų Sąjungos komunistų partijos centro 
komitetas paskelbė, kad partijos kongresas atidedamas iki atei
nančių metų kovo mėnesio, šis pranešimas daugelį nustebino, nes 
pats partijos generalinis sekretorius Brežnevas dar liepos 2 dieną 
pasakytoje kalboje tvirtino, kad kongresas įvyks šiais metais. 
Stebėtojai galvoja, kad kongreso atidėjimas yra dėl ekonominių 
sunkumų ir dėl reikalo pakeisti kai kuriuos susenusius partijos 
politbiuro narius. Abu šie klausimai sukelia daug sunkumų. Eko
nomika Sovietų Sąjungoje šiandien negeresnėje padėtyje, kaip 
buvo Chruščiovo laikais. , Brežnevas ir Kosyginas, išmesdami 
Chrbščiova, žadėjo viską pakeisti, pataisyti, bet jiems nepavyko. 
Dar nebaigtas sudaryti ir ateinančio penkmečio planas.

SPAUDIMAS BOSIĄS P. VIETNAME
SAIGONAS. — Karinė žvalgyba ir komunistų strategijos 

analizuotojai.Vietname svarsto, kokios taktikos dabar imsis Ha
nojaus planuotojai, po Kambodijoje prarastų savo slėptuvių ir 
sandėlių. Yra ženklų, kad komunistai iš reguliarios kariuomenės 
veiksmų pereis į grynai partizaninį karą, mažomis grupėmis pul
dami Pietų Vietnamo pasienio miestelius ir karines stovyklas. 
Komunistų tikslas ir toliau būsiąs pavergti Pietų Vietnamą. 
Nauji puolimai prasidėsią rugsėjo, spalio mėnesiais, kada 
aprims sezoniniai monsūno lietūs. Svarbiausias komunistų fron
tas būsiąs Pietų Vietname, o Kambodijoje ir Laose būsią pasiten
kinta mažesniu spaudimu.

Karinė žvalgyba žino, kad du 
. šiaurės Vietnamo kariuomenės 

pulkai juda į pietus, kur jie bus

Kambodijos sandėlių netekimas 
duos daugiau laiko sustiprinti 
P. Vietnamo kariuomenę. Tuo 
pačiu bus galima greičiau suma
žinti amerikiečių kariuomenę 
Vietname.

Pietų Vietnamo vyriausybė ........
derisi su Kambodija dėl “Papu- vo pasirengęs sovietų lėktuvus
gos snapo” žemės gabalo, kuris 
giliai įlindęs į Vietnamo teritori
ją. Iš to “snapo” komunistai bu
vo išvaryti, tačiau Saigono- vy
riausybė nebenori iš ten išeiti, 
siekdama išlyginti sieną su Kam
bodija. Už tą rajoną Saigono 
valdžia siūlo Kambodijai Phu- 
quoc salą, kurioje įrengta ir ka
ro laivyno bazė, esanti netoli 
Kambodijos krantų. Dėl tų že
mių tarp abiejų valstybių jau
seniai vyks ui iicsuidrimai. , • ••»>• i . >••• aui huu mūvimus LciBuig ūmu idiiaus, 41

^amanę Koreją b-palaiko ryšius su arabų paijtizaį 
Prezidentas aixonas paskyrė respublikos premjero atsisauki- Fatah ''”'—. « -

Kambodijai ambasadorių Emory 
Swank. Amerika ambasadoriaus 
Kambodijoje neturėjo jau nuo 
1965 metų. Swank yra tarnavęs 
Amerikos ambasadose . Laose ir 
Sovietų Sąjungoje. Paskutiniu 
metu jis buvo Europos reikalų 
asistento padėjėjas valstybės de
partamente. Kambodija savo 
ambasadorių i Washingtona pa
skyrė jau birželio 5 d.

Paryžiuje paaiškėjo, kad Kam
bodijos atstovas Pasaulio Ban
ke Keth Chon pabėgo iš tarny
bos Lon Nolo vyriausybei ir per
simetė į egzilinės princo Siha- 
nouko valdžios pusę. Jis iš Pa
ryžiaus išvyko į Pekiną.'

Saigone Amerikos kariuome
nės vadovybė paskelbė, kad Viet
name šiuo metu bėra 411,500 
amerikiečių kareivių — mažiau
sias skaičius per trejis metus.

Kambodijoje komunistai puo
lė kelias Kambodijos kariuome
nės bazes ir po kruvinų mūšių 
pasitraukė. Mūšiai įvyko Kai
ri Rom ir Kompong Thorn apy
linkėse.

SEOULAS. — Pietų Korėjos 
vyriausybė atsisakė kalbėtis su 
Amerikos atstovais apie kariuo
menės sumažinimą, kol Ameri
ka nepažadės padidinti paramą 
ginklais ir karine medžiaga. 
Amerika planuoja išvežti iš Ko
rėjos 20,000. kareivių iš bendro 
60,000 skaičiaus.

MASKVA. — Sovietų “Prav
da” kritikavo dvi knygas, kurio
se puolami sovietu intelektualai.

♦ Vienoje buvo pertrauktos 
Sov. Sąjungos-Amerikos darybos 
dėl strateginių ginklų apriboji
mo. Po savaitės derybos bus tę
siamos, greičiausiai, Helsinkyje.

♦ New Yorke buvo atmestas 
kongreso nario Adam Clayton 
Powell reikalavimas, kad jd ra
jone būtų pakartoti pirminiai 
rinkimai, kuriuos jis pralaimėjo 
kitam negrui demokratui.

LIMA
žemės drebėjimo Peru sovietai 
pažadėjo atsiųsti 65 lėktuvus su 
maistu ir vaistais, tačiau tie lėk
tuvai dar nepasirodė. Buvo pa
skelbta liepos 7 d., kad lėktuvai 
nusileis grupėmis kas pusę va
landos ir Limos aerodromas bu- 

priimti, tačiau nė vienas neat- 
skrido. šį faktą pasmerkė net 
prokomunistinė Peru spauda, 
nurodydama, kad sovietų vadai 
Peru vyriausybei užmiršę net 
atsiųsti užuojautos pareiškimą 
dėl didelių drebėjimo nuostolių.

BELFASTAS.,— Protestantų!, <IT , . „ , „ ... . „
demonstraciios šiaurinėie Airi-I^ kad Juod^ Panterų” partija yra Amerikos pavojin- aemonsrracijos siaurinėje Airi-1 j smurto veiksmus ekstremistu grupė,
joje praėjo labai ramia., del to turintj s su g daroma Jos «infor.

’ kanUOm“e’ macijos ministers EMrigge Cleaver gyvena šiuo metu Alžire, 
nos 18,000 saugojo miestus. Be

mas, kuriame jis kvietė visus, 
katalikus laikytis ramiai. Mano- Kita -pavojinga organizacija 
ma, kad 4,000 britų kareivių vėl t esanti SDS (“Students for a De

mocratic Society”) Weatherman 
grupė, kuri vadovauja smurtą 
mėgstantiems jauniems ekstre
mistams. Per raporto laikotar
pį ši grupė buvo visų svarbes
nių demonstracijų ir susikirti
mų priekyje. FBI direktorius 
Hooveris pasmerkė faktą, kad 
nežiūrint Juodųjų Panterų ir 
SDS pasižymėjimo smurto veiks
muose tos grupės vis dar gau
na nemažas pinigines aukas iš 
žinomų asmenų. <

Weathermanu grupė šiuo me
tu yra lyg pogrindyje. Ji bando 
organizuoti nedideles miestų par-

bus išvežti į Vakarų Vokietiją ir 
Maltą, iš kur jie buvo atgabenti 
į š. Airiją.

TEL AVIVAS. — Egiptiečių 
grupė buvo perėjusi Suezo kana
lą pulti Izraelio pozicijų į pietus 
nuo EI Quantaros. Vienas egip
tietis žuvo, kiti pabėgo atgal į

SAIGONAS. — Amerikos da
linius Vietname lankė gen. West- 
morelandas, buvęs vyriausias ka
ro jėgų Vietname vadas, dabar
tinis armijos štabo viršininkas.

SYOSSET. — Long Island-li
goninėje mirė'16 metų jaunuo-
lis, kuris buvo sužeistas liepos 4 tizan« «"»«• ios vad°- 
savo paties gaminto fajerverko. vaujančių narių lankėsi Kuboje.

NEW YORKAS. — Amerikos
žydų Organizacijų prezidentų ta- tuose, j§ vjso įvairių protestų bu-
ryba padėkojo prezidentui Ni-Į 
xonui už jo pareiškimą, kad 
Amerika sieks išlaikyti jėgos ba
lansą Viduriniuose Rytuose.

WASHINGTONAS. — Baltuo
se Rūmuose įvyko prezidento Ni- 
xono klasės draugų Whittier Ko
legijoje suvažiavimas, dalyvavo 
34 tą kolegiją baigę 1934 metų 
laidoje asmenys, jų tarpe ponia 
Ola Jobe, su kuria prezidentas 
tada draugaudavo. Jis jos dabar 
nepažinęs.

SAN DIEGO___Amerika pa
dovanojo Meksikai penkis heli
kopterius ir du lėktuvus, kurie 
bus naudojami Meksikos polici
jos kovoje prieš narkotikų au
ginimą ir platinimą. Abi valsty
bės bendrai dirba prieš narko
tikų judėjimą.

MADRIDAS. — Ispanijos ka
talikų konferencija ragina ispa
nų vyriausybę paleisti visus po
lonius kalinius.

WASHINGTONAS. — Ameri
kos ambasadorius Brazilijoje 
Burke Elbrick prašosi paleidžia
mas iš pareigų dėl sveikatos su
silpnėjimo. Jis neseniai buvo pa
grobtas Brazilijos komunistų.

JUODOSIOS PANTEROS VADINAMOS 
PAVOJINGIAUSIA AMERIKOS GRUPĖ

WASHINGTONAS---- Federalinis Investigacijų Biuras, FBI,
paskelbė metinį raportą apie nusikaltimus Amerikoje nuo 1969 
liepos mėn. iki 1970 liepos mėn. Dvidešimt dviejų puslapių raporte

kur slapstosi nuo Amerikos teisingumo rankos. Jis važinėjo po 
įu organizacija

Per paskutinius metus padaž
nėjo demonstracijos universite- 

vo 1,785. Įvairių “sėdėjimo” 
streikų ir įstaigų okupavimų bu- 
vo313, universitetuose buvo 281 
užpuolimas ant Atsargos Kari
ninkų Paruošimo korpuso (RO- 
TC) įstaigų^ Protestuose buvo 
462 sužeisti, 8 užmušti. Sužeistų
jų. du trečdaliai buvo policinin
kai ar universitetų pareigūnai. 
Manoma, kad nemažiau sužeistų 
buvo ir studentų tarpe.
x Raportas sako, kad Amerikos 
komunistų partija deda dideles 
pastangas suorganizuoti jauni
mo grupę, nes partijoje trūksta 
jaunų žmonių. Per praėjusius 12 
mėnesių buvo įsteigta Jaunų 
Darbininkų Išlaisvinimo Lyga, 
kuri savo veikla dar nepasižymė
jo.

Buvo suduoti du nemaži smū
giai organizuotiems nusikalti- 
timams, ypač New Jėrsey ir De
troite, kur buvo išardytos gemb- 
linimo gaujos;

♦ Jungtinių Tautų ekonominė 
ir socialinė taryba atmetė Ryti
nės Vokietijos prašymą priimti 
ją nariu.
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Eismo saugumas
Okup. Lietuvoje dažnai moks

leiviams nukenčiant nelaimėse, 
tenka griebtis ir konkursų — 
apdovanoti mokyklas, geriausiai 
besirūpinančias vaikų eismo sau
gumu. švietimo “ministerijos” 
paskirtą 1,000 rb. premiją ir pir
mąją vietą konkurse užėmė Klai
pėdos 15-jį vid. mokykla, antrą 
laimėjo Kauno rajono Batniavos 
mokykla. Visa eilė mokyklų ap
dovanota Garbės raštais. (E)

Nepatiko P. Vietnamo 
kalėjimų sąlygos 
WASHINGTONAS. — Atsto

vų Rūmų komitetas ragina vy
riausybę ištirti Pietų Vietnamo 
kalėjimų sąlygas. Neseniai du 
amerikiečiai kongresmanai ap
silankė Con Son kalėjime ir la
bai pasipiktino, kad tas kalėji
mas laiko politinius kalinius 
žiaunose “tigro narvų” sąlygose.

Iš Saigono pranešama, kad du 
vyriausybės komitetai jau baigė 
kalėjimų apžiūrą ir greit praneš 
atradimus vyriausybei. Vasario 
mėnesį Raudonojo Kryžiaus pa
reigūnai lankė P. Vietnamo kalė
jimus ir nieko nerado, kas būtų 
juos vertę 'paskelbti kaltinimus 
Saigono valdžiai. Matyt, ame
rikiečiams, pripratusiems prie 
Amerikos kalėjimuose matomų 
patogumų, Azijos kalėjimai at
rodo pasibaisėtini. Iki šiol joks 
kongreso narys nepasiūlė vy
riausybei patyrinėti sovietų ka
lėjimų ar darbo stovyklų.

♦ Valstybės prokuroro žmona 
ponia Mitchell yra gavusi raštu 
grasinimu ir jai saugoti yra pa
skirti FBI valdininkai. Ji ne
kartą pasmerkė kairiuosius 
triukšmadarius, patardama jiem 
važiuoti į Kubą ar Sovietų Są
jungą.

jaunimo sesija
NEW YORKAS. — Pasaulio 

Jaunimo Asamblėjoje vadovai 
uždraudė žodį tarti Pietų Viet
namo ir Tautinės Kinijos atsto
vams. Tas paskatino 30 delega
tų išeiti iš posėdžių salės. I

Amerikos jaunimą atstovau
jantis delegatas pabrėžė savo 
kalboje, kad jis neatstovauja 
Amerikos vyriausybei, kad jis 
nepritaria imperializmui, Ameri
kos politikai Azijoje, nepritaria 
rėmimui karinių režimų Pietų 
Amerikoje, Afrikoje ar Viduri
niuose Rytuose. Jis tačiau ne
pritaria ir Sovietų Sąjungos prie
spaudai Vengrijoje, Čekoslova
kijoje, nepritaria Maskvos lin
dimui į Viduriniuosius Rytus.

pareiškė, kad ji pasitrauks^ jei L. Kai balso negavo P. Vietnamo- 
Amerika sumažins savo karei-, atstovas, Amerikos žydas, atsto
vių skaičių Korėjoje. Japonija (vauj ąg tarptautinę žydii studen- 

v, T organižaciją, atsistojo ir pa-
Į kvietė visus, kurie tiki į demo
kratiją, išeiti iš sales. Su juo 
išėjo apie 30 asmenų — Vaka
rų Europos, Ganos ir kitų- kraš
tų atstovai, viso 19 valstybių de
legatų. . z

Asamblėjoje daug ginčų kyla 
tarp arabų ir žydų jaunimo at
stovų. Jungtinių Tautų korido
riuose komunistinių režimų de
legatai dažnai tariasi su savo

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Vakar dar vyko derybos 
tarp pieninių ir pieno išvežioto
jo unijos.

♦ Čikagoje vakar autobusų 
boikotas nedavė žymesnių re
zultatų. Daug kas naudojosi au
tobusais, nežiūrint brangesnių 
kainu.

♦ Pietų Korėjos vyriausybė
■ X - i. . ~ ... ...

pažadėjo duoti P. Korėjai eko
nominę paramą.

♦ Prezidentas Nixonas vakar 
susitiko su 13 rytinių valstijų 
gubernatoriais. Buvo svarsto
mos ekonominės tų neturtingų 
valstijų problemos.

♦ Britanijos užsienio reika
lų ministeris Home lankosi Pa
ryžiuje, kur kalbama apie ben
dradarbiavimą Europos Rinkoje 
ir atominių ginklų srityje.

♦ Liepos 14-ta Prancūzijoje 
- Bastilijos diena. Kariniame! valstybių diplomatais, kurie pa- 

- - - — j.lsako, kaip jaunuoliai turi lai
kytis. Dėl to kišimosi irgi bu
vo protestų.

parade buvo parodyti ir atomi
niai ginklai. Kairieji Mao Tse 
Tungo komunistai bandė paradą 
išardyti, tačiau policija juos iš
vaikė.

♦ šv.x Lauryno vandens kelyje 
nuskendo 9 asmenys, kai ežerų 
laivas sudužo ant seklumos.

Kinija braunasi 
Į Ceylono uostus

NEW DELHI. — Indijos vy
riausybei nerimą kelia nauja 
prokomunistinė Ceylono vyriau
sybė, vadovaujama premjerės 
Bandaranaikės, kuri į valdžią su
grįžo gegužės mėnesį. , Pirmą 
kartą ji tapo premjere, kai 1960 
m. žuvo jos vyras, nušautas po
litiniame atentate.

Kinijos delegacijos važinėja į 
Ceyloną. Jau sutarta, kad kinai 
padės pastatyti buvusio prem
jero atminimui “Bandaranaikės 
Rūmus”. Kitos Kinijos delega
cijos derisi su Ceylono valdžia 
dėl uostų. Britanijai valdant 
Ceyloną, čia buvo įrengti nema
ži uostai ir karinės bazės. Pa
skutiniame kare, kai britai- pra
rado Singapūrą, svarbiausia ka
ro laivyno bazė buvo Trincoma- 
lee, Ceylone. Jei Kinija gautų 
šitokią bazę savo laivynui, jos 
povadeniniai laivai dominuotų 
vandenyną, kas Indijai — visai 

ne prie širdies.

Sen. Charles Percy 
apie pavergtuosius 
WASHINGTONAS. — Sena

torius Charles H. Percy (Rep., 
Ill.) painformavo, kad jis Pa
vergtųjų Tautų savaitės proga 
žada paraginti senatorius ir pri
minti, kad Amerika niekada ne
turėtų pamiršti pavergtų pasau
lio tautų. Jis kviečia visus ame
rikiečius dar kartą pasisakyti už 
nesenstantį idealą: kad visi žmo
nės turi teisę į laisvę ir laisvo 
apsisprendimo teisę nebūti sve
timų jėgų pavergtiems ir perse
kiojamiems savo namuose.

Senatorius Percy suminės vi
sas pavergtas tautas: lenkus, če- 
koslovakus, vengrus, rytų vo
kiečius, bulgarus, albanus ir ki
tus Rytų Europos kraštus, ku
rių laisvė buvo prarasta po H-jo 
Pasaulinio karo, lietuvius, lat
vius ir estus, kurie buvo jėga 
įkorporuoti į Sovietų Sąjungą; 
ukrainiečius, armėnus, gruzinus 
ir kitas tautas, kurių nepriklau
somybės troškimas buvo už
gniaužtas. Jis žada paminėti ir 
Kubos žmonių vargus bei Azijos 
tautas, gyvenančias komunistų 
režimuose. '

Partijos įstatai reikalauja, kad 
kongresas būtų šaukiamas kas 
ketveri metai. Dėl svarbių prie
žasčių partijos vadai kongresą 
kartais atideda. Taip įvyko ir 
su 23-ju kongresu, kuris irgi įvy
ko kovo mėn. 1966 metais.

“Tass” agentūra, paskelbda
ma kongreso datą, neminėjo, kad 
kongresas- atidedamas. Praneši
me sakoma, kad kongrese kalbės 
Brežnevas Centro komiteto var
du, o Kosyginas pristatysiąs nau
ją penkių metų planą, kuris pra
sideda 1971 m. Vakar Maskvoje 
susirinko Vyriausio Sovieto de
legatai, kurie “pro forma” pa
tvirtina vyriausybę, jau paskir
tą partijos politbiuro. Praneši
mas, kad Kosyginas kalbės par
tijos suvažiavime, reiškia, kad 
jis bus premjeras kongreso me
tu, nors žinios apie jo patvirtini- 

>mą dar nebuvo. Tai ir vėl pa
rodo, kokią galią teturi Vyriau
sias Sovietas. , ' '■

Sovietų ekonominiai reikalai 
yra prasti. Darbo jėgos produk- 
tingumas labai menkas, žemės 
ūkio gamyba neišpildo planų, 
trūksta įvairių vartotojų prekių. 
Brežnevo ir Kosygino kalbose 
daug žadama padaryti per atei
nančius penkeris metus, tačiau 
planai dar nebaigti.

Kongresas atidėtas ir dėl už
sienio politikos neišspręstų klau
simų. Paprastai, partijos vadas 
stengiasi kongrese visus klau
simus pristatyti geriausioje švie
soje. Todėl vis bandoma susi
tarti su Kinija, su Vakarų Vo
kietija, bandoma mažinti įtem
pimus kitose pasaulio dalyse, kad 
Brežnevas galėtų pasigirti kon
grese, jog viskas puikiai sekasi, 
visur ramybė ir taika.

Pajudėjo Įstatymas 
prieš nusikaltimus
WASHINGTONAS. — Senato 

ir Atstovų Rūmų konferencijos 
komitetas priėmė gan griežtą 
įstatymą kovai prieš nusikalti
mus Amerikoje. Įstatymas lei
džia suimti žinomus nusikaltė
lius ir, įtariant juos naujame nu
sikaltime, laikyti kalėjime. Įsta
tymas leidžia policijai įsibrauti 
be įspėjimo į namą, kuriame įta 
riama esant nusikaltėlių ar vyk
stant nusikalstamam darbui.

Įstatymo projektas dabar tu
ri sugrįžti į abu kongreso rumus. 
Senate liberalai jau verkšlena, 
kad įstatymas esąs per griežtas, 
šiam įstatymui nepritaria ir ne
grų organizacijos, sakydamos, 
kad jos nukreiptas prieš juoduo
sius piliečius.

Prieš nusikaltimus nukreiptas 
įstatymas išgulėjo kongreso ko
mitetuose jau virš trijų mėnesių. 
Laikas būtų jį priimti ir duoti 
policijai daugiau teisių, kovojant 
prieš vis augančią nusikaltimų 
bangą.



Stovyklos telefonai

r, ■

Jau galima Įsigyti muziko Juozo StfOii'os knygą

$5,000 minimum 
2 year certificate

nei sugrįžo į savo palapines. Sto
vyklavo 28 vilkiukai, 47 pauk
štytės su savo vadovais. Vado
vauja ps. Alf. Velavičius ir t. n. 
Danutė Jankienė.

Skautai ir skautės suvaitgalio 
metu atvykę į stovyklą be tėvą

gutienė, dvasios vadovas kun. J. 
Kubilius; stovyklos komendan
tai š. Karuža ir J. Kinkienė, li
teratūrinės programos vedėja J. 
Pečiūrienė. Didžiausia stovyklos 
organizatorė, rūpintoja 
fil. Liuda Rugienienė.
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eityje yra.sukėlęs keletą rimtų 
susirgimųf Nemažai susirgimų 
viduriais būna ir nuo perdidėlio 
kiekio suvalgytų lauktuvių sal
dainių ir įvairių minkštų gėrimų. 
Todėl tėvai yra labai prašomi 
kooperuoti su šiuo vadovybės 
prašymu.- Atvežtąs lauktuvių 
maistas paduodamas stovykKj 
virtuvėms, kuriuose “skanėstai” 
bus visiems po lygiai ir tinkamu 
laiku padalinti.

Stovyklon vykstą tėvai ypa
tingai prašomi nevežti vaikams 
jokio maisto, saldumynų ir kt. 
Geriausia dovanėlė stovyklau
jančiam yra stovykloje reikalin
gi reikmenys, ypač tokie kuriuos 
vaikai dažnai pameta — pvz. ba- 
terejinės lemputės ir joms bate
rijos, šukos, graži dėžutė laiš
kams rašyti reikmenų, saulės 
akiniai ir kt. Maitinimu rūpina
si stovyklos vadovybė. Tėvų at
vežtas maistas, laikytas palapi
nėje paslėptas kelias dienas, pra-

Kieti viršeliai — §4.00, minkšti — §3.50. 404 puslapiai.

mūsų tautos momentai” skaitė 
istorikas fil. J. Dainauskas.

Tos pačios dienos vakare su 
dideliu dėmesiu išklausyta pui
kiai moksliškai paruošta ir ge
rai dokomentuota tėvo J. Kubi
liaus paskaita apie narkotikus ir 
jų vartojimą. Ji susilaukė dide
lio dėmesio, iššaukė paklausimus 
ir sukėlė sveikas diskusijas. An
troji stovyklos diena buvo baig
ta laužu ir šokiais.

Chicagos skautų-čių tuntų va
dovybės kviečia tėvus ir arti
muosius aplankyti Rako stovyk
lavietėje stovyklaujanti jaunimą 
tiktai savaitgalyje — liepos 18- 
19 d.

Sveikinimai iš “Nemuno' 
stovyklos

vyklon į Custer, Mich. Išvyk
stančių palydėti prie Jaunimo 
Centro susirinko keli šimtai tė
velių, dar per jaunų stovyklauti 
— sesučių, broliukų ir šiemet 
stovyklon dėl įvairių priežasčių 
negalinčių vykti skautininkų-kių, 
brolių ir sesių. Stovykla tęsis dvi 
savaites — nuo liepos 11 iki 25 d.

Apie 100 asmenų — vadovų, 
skautų skaučių ir stovyklos įkū
rimo darbams talkininkauti pa
siryžusių tėvų išvyko anksčiau 
nuosavomis susisiekimo priemo
nėmis. Stovyklinė manta buvo 
išgabenta sunkvežimiu. . Ir.

Stovyklavimo metu skautus- 
tes iš stovyklos išvežti draudžia
ma. '

vykai ir padėti vadovybei paruoš
ti stovyklą vaikams.

★ Nuolatiniai stovyklos vartai 
— pagal arch. dr. A. Kulpavi- 
čiaus projektą. Liepos 25-26 d. 
Romuvoje bus pašventinti pagal 
archit. dr. A. Kulpavičiaus pro
jektą pastatyti stovykliniai var
tai, kurių mecenatas yra dide
lis skautų rėmėjas verslininkas 
S. Kuzmas. Laukiama daug sve-

Lankj tojams autobusas 
j stovyklą

Dvi savaitės gamtoje
Kviečiami tėvai ir bičiuliai

Iš Rako stovyklavietės prane
šama, kad “Nemuno” stovykloje 
įsikūrė 96 skautai, 60 vilkiukų, 
20 vadovų ir stovyklos maitini
mu besirūpinančiu 6 darbščių 
šeimininkių. Oras geras ir šiltas, 
skautų nuotaika pakili ir dar
bas verda lyg didžiuliame skruz
dėlyne. Likusiems Chicagoje ne
galėjusiems stovyklauti broliams 
nemuniečiai siunčia geriausius 
linkėjimus ir laukia jų įsijun
giant stovyklinį gyvenimą atei
nantį savaitgalį. Tėveliai ir sve
čiai maloniai laukiami stovyk
loje liepos 18-19 d.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit . ■- •• . •'•. .•>

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
... . (Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, ill. «J62f. — T«L WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago. HI. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽŪK A Ū S K A S

Akademikų pavasario savaitėje — 80 dalyvių
Birželio 13 d. Dainavos stovykla buvo ypač gyva. Į ją iš visų 

pusių riedėjo mašinos, rinkosi akademikai skautai. Tą dieną buvo 
pradėta akademinės skautuos Pavasario savaitė. Nuošalesnėje 
vietoje, prie ramios atšlaitės išdygo Detroito filisterių skautų 
suorganizuota'jaunesniųjų skautų vilkiukų paukštyčių stovykla, 
stiepėsi jų dailios aukštos palapinės. Ilgą laiką stovyklavietės 
tylą sudrumstė lietuviškas žodis, daina, žygio komanda.

Passbooks 

5V2 % 

Investment 
bonus plan $1,000 minimum

$1,000 minimum \iUs>< f year certificate
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

TEN, KUR PRIEŠ PORĄ METU PLEVĖSAVO VALSTYBIŲ VĖLIAVOS 

(Penktoje Tautinėje stovykloje), šiais metais iškilo kuklesnės Chicagos skau
tų ir skaučig vėliavos. V'1’'

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigu* ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgą .metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
'022 W. 62 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA S 020S

JAU ĮSIKŪRĖ 
RAKO 
MIŠKE

no ir Vilniaus laikų (7). Iš viso 
įregistruoti 79 asmenys.

Pirmasis vakaro laužas, ne
žiūrint menkos asmeniškos sto
vyklautojų pažinties, praėjo 
linksmai ir jaukiai. Jį pravedė 
R. Kviklytė ir senj. J. Žukaus
kas, keletos Teitų talkinami. Su
sipažinimas buvo jau įvykęs fak-

Rako stovyklavietėje stovyk
laujančių Chicagos skautiškų 
vienetų telefonai yra šie*. Auš
ros Vartų tunto—616—7u7-3202, 
Kernavės tunto—616—757-2572, 
Lituanicos tunto — 616—757- 
2791. Nerijos vietininkijai 
skambinti .Lituanicos tunto nu
meriu ir paprašyti sujungti sU 
“Nerijos” stovykla.

Tėveliai prašomi be tikro rei
kalo neskambinti vaikams, nes 
tai dažnai sukelia namų pasiil
gimą ir kitas komplikacijas vai
kuose, kurių tėvai neskambino, 
o taip pat nemažai apsunkina ir 
vadovus.

Įdomios paskaitos
Pirmadienis, trečioji stovyk

los dieną, pradėta pamaldomis 
ir Br. Kvilklio paskaita Lietuvos 
senovės temomis, paskaitininkui 
akivaizdžiai demonstruojant D. 
Lietuvos kunigaikštijos ir ne
priklausomos Lietuvos monetas, 
pinigus, ordinus, medalius, senas 
liet, knygas, žymių Lietuvos 
žmonių autografus. Vakare v. s. 
R. Molis skaitė pąskaitą apie 
Liet, skautų or-jos struktūrą, 
fil. R. Zotovienė apie tautinius 
šokius. (Kitų dienų įdomių pra
nešimų ir paskaitų red. nėra ga
vusi). z \

Stovyklai vadovavo viršinin
kas s. fil. Algis Rugienis, jo pa- 
vad. R. Zotovienė, ižd. J. Asmi- 
nas. programos vedėja D. Jur-

AUDĖJŲ PASIRUOŠIMAS SKAUTORAMOS PROGRAMAI, 
įvykusioje 'Detroite. Sėdi iŠ kaires: Drąsutis Atkočaitis, Linas Gobis, Saulius Černis, Kęstutis Atko- 

. čaitis ir Kęstutis Nemanis. -Stovi instruktorius, paskaut. Arūnas Vailokaitis.
Prano Gobio nuotr.

ir globėjų, privalo tuoj įsiregis
truoti pas savo tunto stovyklos 
vadovą-ę. .

Visais stovyklos reikalais pra
šoma kreiptis į tuntininkus ir 
stovyklos viršininkus.

SKAUTAI AKADEMIKAI IR AKADEMIKĖS SIMPOZIUMO METU 

savo pavasarinėje savaitėje Dainavoje.
V. Bacevičiaus nuotr.

PRIEŠST0VYKLINIA1 
ĮVYKIAI 

KANADOJE
★ Viršininkas kviečia vadovus 

atvykti į stovyklą anksčiau. Aš
tuntoji Romuvos'stovykla prasi
deda liepos 18 d. Stovyklos virš, 
ps. A. Bazihauskas kviečia vie
netų vadovus į stovyklą atvykti 
kaip galima anksčiau, kad būtų 
įmanomas greitesnis ir tvarkin
gesnis įsikūrimaą.

★ V. Keturakis praves šaudy
mo varžybas. Lietuvių šąulių 
S-gos sporto vadovas V. Ketura
kis sutiko atvažiuoti į Romuvos 
stovyklą antrą savaitę, liepos 
26-31 d., ir pravesti draugovių 
ir pavienių asmenų mažojo ka
libro šaudymo varžybas.

★ Romuvos valdyba yra gavusi 
laišką iš Muskokos Stisted sa
vivaldybės, kuriai priklauso ke
lias į stovyklą. Pranešama, kad 
padarytidideli kelio pagerinimai. 
Stovyklavietės komitetas daug 
kartų važinėjęs į Romuvą ir dir
bęs,. dabar dar kreipėsi į tėvus, 
kurie savo vaikus leidžia į sto
vyklą— paskutinį prieš stovyk
lą savaitgalį paaukoti talkos iš-

Tėvai ir svečiai, kurie liepos 
18-19 d. nori aplankyti Rako sto
vyklavietėj e sto vykiau j ančius
skautūs-tesj bet neturi transpor-' 
tacijos, prašomi tuoj pat skam
binti ps; Vaclovui Plfopliui, tek 
776-8127, kuris rūpinasi trans- 
portacija autobusu. Autąbusas' 
vyks tik atsiradus atitinkamam^ 
vykti norinčių skaičiui. Išvyks
tama būtų šeštadienio ryte, o 

sktn. grįžtama Chicagon sekmadienio 
(bk) vakare

Su didėliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 104 puslapių romanas

Stovykla oficialiai atidaryta 
sekmadienį, kai Dainavos 
kalnelyje iškilo Lietuvos tri

spalvė ir JAV vėliavos.
Koplyčia virtusioje salėje abie

jų stovyklų dalyviams ir susi
rinkusiems svečiams šv. mišias 
atlaikė ir gražų pamokslą pasa
kė ilgametis ASS kapelionas tė
vas J. Kubilius. Sesės ir broliai 
gražiai pagiedojo.

Iškilmingą 'posėdį-sueigą pra
vedė fil. Alg. Rugienis, V. Bliu- 
džiūtės ir senj. Žukausko talki
namas. Susirinkusius sveikino 
iš Kalifornijos atskridęs ASS 
vadijos pirm. L. Grimus, LB De
troito apygardos atstovas J. Jur
gutis, Vyriausias skautininkas 
fit R. Molis, vienas iš akademi
nės skautijos steigėjų fil. K. Gri
gaitis (raštu) ir kiti. Su giliu 
liūdesio prisiminti mirusieji ir 
žuvusieji ASS nariai, ypač nese
niai Tęronte miręs a. a. fiL.Ste
pas Kairys. Apie jo gyvenimą 
ir darbus pluoštą atsiminimų pa
teikė velionio mokslo draugas fil. 
V. Statkus.

Stovyklos pradžios dienos su
tapo su „tragiškaisiais birželio 
įvykiais, šia proga prisiminti 
mūsų tautos kankiniai ir tremti
niai. Paskaitą tema “Tragiškieji

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiaot Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

Pavasario savaitė pradėta 
susipažinimo popiete.

Atvykusieji ne visi vienas ki
tą asmeniškai pažinojo T— daž
niau tik vieni kitų vardus buvo 
girdėję. Kiekvienas dalyvis pats 
prisistatė, pasisakydamas var
dą, pavardę, gyvenamąją vietą. 
Paaiškėjo, kad yra atvykusių 
net iš Anglijos (D. Kelpšaitė- 
Kinkienė), iš Kalifornijos (10 
asmenų), Bostono (7), Worces- 
terio (7), iš Philadelphijos, Chi
cagos — Cicero, Clevelando, Wa- 
shingtono. Toronto ir kitų vietų. 
Gasiausi buvo stovyklos ruošė
jai — detroitiškiai (14). Bet 
skaičiumi nuo jų nedaug teatsili-

OAINAVOJE SURENGTA PAVASARIO SAVAITĖ SUTRAUKĖ 
DAUG JAUNIMO IR SVEČIŲ.

Nuotraukaie literatūros vakare jaunos poetės akademikės skai
to savo kūrybą. Ii kairės: *M. Saufaitytė, R. Šile naif ė, t. Bilai- 

šytė ir A. Pečiūraitė.
- V. Bacevičiaus nuotr.

★ Stovykloje įvyks vyresnių
jų skaučių įžodis. “Šatrijos” tun
to vyr. skaučių įžodis bus liepos 
25-26 d. Romuvos stovykloje. Vi
sos vyr. skautės iš anksto kvie
čiamos tame įžodyje dalyvauti.

★'Didelis prašymas mamoms. 
Stovyklos pasisekimas priklau
so nuo daugelio dalykų. Vienas 
jų — maistas, dėl kurio būna 
daug kalbų ir priekaištavimų.

Stovyklą organizuojantieji jau 
keletą kartų kreipėsi į Jus, mie
los skautų-čių mamos, ateiti tal
kon virti savo vaikams valgyti. 
Vadovai per visą žiemą dirbę su 
Jūsų vaikais sueigose ir paskyrę 
savo atostogas Jūsų vaikų auk
lėjimui, savanorišku pagrindu 
fiziškai nepajėgs jiems maistą 
gaminti. Mamų yra daugiau, ne
gu vadovų. Norima sudaryti dvi 
pamainos virėjų^ kad tektų dirb
ti kas antrą dieną, kad niekas 
neišvargtų ir būtų gera stovyk
lavimo nuotaika.

Stovyklai dar reikia šeiminin
kių. Todėl dar kartą kreipiamės 
į stovyklaujančių motinas atva
žiuoti talkon savaitei ar dviem 
gaminti savo vaikams valgį. Tal
kinančios atleidžiamos nuo mo
kesčio ir turi teisę dar vieną šei
mos narį atsivežti į stovyklą ne
mokamai. Kreiptis į s J Ireną 
Meiklejohn, tel. 499-1092, To
ronte.

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St, Chicago, DI. 60629

Stovyklos dalyviai, vilkiukai- 
paukštytės, viešnios ir svečiai 
detroitiškiai labai domėjosi at
skiroje salėje Įruošta Lietuvos 
senienų paroda, kurioje buvo 
apie 1,500 originalių eksponatų. 
Per tris dienas parodą aplankė 
netoli 400 žmonių.

Sekmadienio vakaras buvo 
ypač nuotykingas vilkiukam 

ir paukštytėms.
Staiga pakilusi smarki audra 

ir nepaprastai didžiulis lietus už
tvindė jų stovyklos rajonėlį. Bu
vo sugriautos ir kai kurios pa
lapinės. Vadovai turėjo nema
ža rūpesčių. Jų ir atskubėjusių 
į talką studentų skautų dėka ma
žieji buvo evakuoti į gyvenamuo
sius pastatus. Niekas iš stovyk
lautojų nenukentėjo. Mažiesiem 
ši audra iš tiesų labai patiko ir 
jie šį įvykį pergyveno net links
mai nusiteikę. Mažosios paukš-

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina §2.00. 
l ai geriausioji sodnų pasiskaitymų knyga.

“Aušros Vartų tunto” 
1970 m. stovyklos daina

Tau, sesute, miškas ošia, 
Tau paukšteliai ir daina.
Tau trispalvė dangų puošia, 
žydi veide šypsena.
Palapinės išrikiuotos,

. Pražygiuojame linksmai.
Ventės Ragas apdainuotas 
Liks širdy ilgai, ilgai...

- Atvykite į “Ventės ragą”
Aušros Vartų tunto skautės ir 

vadovės įsikūrusios jaukioje 
“Ventės rago” stovykloje, Rako 
ąžuolyno gilumoje, kviečia Chi
cagoje likusias tunto vadijos na
res, seses ir tėvelius šį savaitga
lį atsilankyti ir paviešėti stovyk
loje. Lauksime!

Išvyko stovyklon

Arti 400 Chicagos skautų-čių, 
vadovų-vių praeitą šeštadienį aš- 
tuoniais autobusais išvyko sto-

t' ** i
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BERTAŠIUS

ATSARGIAU SU PROFESORIAUS
A. VOLDEMARO GARBINIMU

(Tęsinys)
Vilniuje (Tauro g. Nr. 21) 

buvo žinomas profesorių namas, 
kuriame gyveno profesoriai: bro-’ 
liai Biržiškos, Balys Sruoga, V. 
Krėvė-Miękevičius ir kiti man 
mažiau pažįstami.

Laiks nuo laiko, subatvaka- 
riais, būdavau ir aš pakviečia
mas užsukti į Tauro gatvę lais
viems'pokalbiams pasidalinti gy
venamojo momento sąlygomis ir 
ateities perspektyvomis.

. Laikiau savo pareiga susirin
kimo, dalyius pavaišinti pupelių 
kava, kas tuo metu jau buvo di
delis delikatesas, ir taip prie ka
itos juoduko nejučįomię prasėdė
davome ikividurnakčio, 4 y

Tte pasišnėkėjifiiąū' budaVd' itrb1

^mųnęttpatęikĮųvę^ęi^ 
jausiąs fronto žinias, o tuo bačiu 
hį paskutines - Beriyno politines

Visa tai būdavo jungiama su 
karo e^ą, būsimu Ęuųopos že
mėlapi^.,jf ^o^pači^įii^avoin^- 
ginama Atspėti ir Lietuvos ateitį.

Gvildenant ir .-spėliojant Lie
tuvos ateitį; pokalbiuose toli nu- 
klysdavome į dar nesenus Lietu
vos politinius posūkius^ naujai 
juos pervertindami iųi 
padarytas klaidas 
laimėjimus.

Viename iš tč^iį pokalbių, iš
ėjo kalba apie pf'of. Ą. Voldema
rą ir jo vaidmenį Lietuvos poli
tiniame gyvenime. Buvo sustota 
prie prof. ?Vinco Krėvės-Micke
vičiaus pateiktų žinių.' ‘ '

Prof. V; Krėvė' papasakojo, 
kad jam einant miriisterio pirmi
ninko ir užsienių reikalų iriinis- 
terio pareiga? taip vadinamojoje 
“Laikinojoje Lietuvos Vyriausy
bėje”, kuomet prezidento parei
gas ėjo jau J. Paleckis, vieną die
ną skambina jam į ministeriją 

. Sovietų, pasiuntinys Pozdniako
vas ir sako, jog jo žiniomis prof. 
Ą. Voldemaras iš Paryžiaus iš
važiavo Lietuvos link ir'jis pra
šąs rasti būdų jį įspėti, kad. prof. 
A. Voldemaras Lietuvon negrįž-

Toliau prof. V. Krėvė pasako
jo, jog jis galvojo, kad jei prof. 
A. Voldemaras tikrai važiuoja 
Lietuvon, tai, be abejo, sustos 
Berlyne, ir užsuks į Lietuvos pa
siuntinybę. Todėl davęs parėdy-

mą apie tai painformuoti Lietu
vos pasiuntinį Berlyne p. K. 
Škirpą ir prašyti ji, kad jis ban
dytų prof. A. Voldemarą atkal
bėti nuo grįžimo Lietuvon.

Prof. V. Krėvės žiniomis, prof. 
A. Voldemaras tikrai lankėsi 1-2 
kartus pasiuntinybėj ir K. Škir
pa tikrai mėginės prof. A. Vol
demarą atkalbėti nuo grįžimo 
Lietuvon. Prof. Krėvės žiniomis, 
prof. A. Voldemaras taipgi žy
mia dalį laiko praleidęs lankyda
masis ir vokiečių — Ribentrop’o 
užsienio reikalų ministerijoje.

Tuo klausimu čia Amerikoje 
susitikęs p. K. Škirpa asmeniš
kai paklausiau, ir K. Škirpa man 
patvirtino, kad tikrai prof. A. 
Voldemaras lankėsi, pąsiuntiny- 
bėję pis mėginęs prof. A. Vol
demarą atkalbėti nuo važiavimo 
Lietuvon, bet tAi dares’ne prof. 
V. Krėvės pavedimu.
^IIž.2-3 4ienų, prof. A. Volde
marui išvažiavus iš Berlyno, So
vietų pasiuntinys Pozdniakovas 
vėl skambinęs į ministerija ir 
paaiškinęs prof. V. Krėvei, kad 
prof. A. Voldemaras tikrai išva
žiavo iš Berlyno Lietuvos kryp
timi ir pakartojęs (verčiu iš ru
sų kalbos) “aš dar kartą prašau 
įspėti prof. A. Voldemarą, kad 
jis to nedarytų”.

Toliau prof. V. Krėvė paaiški
no, kad jis pasiuntęs į Virbalio 
stotį vieną ministerijos tarnau
toją (suminėjo ir pavardę, ku
rios, tsičiau, neprisimenu), kuris 
susitikęs su prof. A. Voldemaru 
jam išaiškintų esamą padėti ir 
kad savo sprendimą pakeistų. 
Kiek prisimenu, tai, rodos, Į tą 
akciją prof. A. Voldemarui at
kalbėti nuo grįžimo buvęs Įsijun
gęs ir Kybartų gimnazijos direk
torius.

- Prof. A. Voldemaras nepasida
vęs jokiems Įspėjimams, baugi
nimams ir tik pareiškęs: “Kuo
met Tautos Vadas A Smetona 
pabėgo, tai man pareiga jo vie
ton grįžti”.

Saugumo departamentas taip
gi buvęs pasiuntęs 2-jo skyriaus 
tarnautoją Gentvilą Bičkauską, 
kuris turėjęs prof. A Voldema
rą sekti. Jam grįžtant Į Vokieti
ją, nieko nedaryti, bet važiuo
jant Į Kauną, neišleisti iš savo 
akiračio. '

Kuomet prof. A. Voldemaras,

RAŠYTOJAŽEMAITĖ $U NAUJ ENIEČIAIS 1916—1921 METAIS
Ši nuotrauka tilpo Vilniaus "Švyturio" šiy mėty Nr. 10 su sekančiu parašu: "Ši nuotrauka skelbiama pirmą kartą. 
Žemaitė pažangiyjy Amerikos lietuviy tarpe. Sėdi (iš kairės į dešinę): M. Jurgelionienė ir Žemaitė; stovi: K. 
Jurgelionis, sekantis — nežinomas; toliau — Pr. Stikliū>ė - Kemežienė, jos vyras A. Kemežis ir Žemaitės sūnus 
Antanas". Pastaba: tas antrasis iš eilės stovintis, ku-į "Švyturio" redaktoriai pavadino "nežinomu", yra 
Dr. Pijus Grigaitis, jau tada buvęs Naujienų vyr. redaktorius, bet kadangi jis per 50 mėty Naujienose negailes
tingai pildavo komunistams j kaili, jie, pasirodo, ir šiandien tebesibijo jo vardą minėti! Visi šioje nuotraukoje 

, yra buvę Naujienų štabo nariai.

*

nepaklausęs jokių įspėjimų, sė- paaiškino, kad šiuo metu prof, 
do į Kauno traukinį, tai Pozdnia-1 A Voldemaras gyvenąs Vladi- 
kovas Krėvei paskambinęs tre
čią kartą ir pasakęs (verčiu iš 
rusų kalbos) “Ir. taip jis važiuo
ja. Nebėra kas daryti. Mes ne
galime kompromituotis prieš 
darbo klasę”.
- Kauno stotyje prof. A. Vol

demaras buvęs sulaikytas. Iš jo 
paimta visa turėta svetima va
liuta ir buvęs patalpintas Sau
gumo departamente — Donelai
čio gatvėje. Tenai jam buvę pa
siūlyta grįžti atgal užsienin, bet 
jis nesutikęs. Buvę taip pat pa
siūlyta išvažiuoti nuolatiniam 
gyvenimui į Rygą, nesirodant 
viešame gyvenime, ir su tuo 
nrof. A. Voldemaras nesutikęs. 
Tada jis buvęs priverstas priim
ti Sovietų pilietybę ir kaip Sovie-’ 
tų pilietis išgabentas Rusijon.

Išvažiuojant Kauno stotyje 
prof. A. Voldemarui buvusi ati
duota visa jo turėta svetima va
liuta ir buvę net pasakyta: “Jūs 
jos neišeikvokite, nes jos jums 
dar prireiks”.

Neilgai po to ir prof. A. Vol
demaro žmona laisvai išvažiavu
si Sovietų Sąjungon. ,

Prof. V. Krėvė dar papildomai.

riame turėjo būti teisiami tie 4 
komunistai. Teismo sąstatas ne
turėjęs jokių nusikaltimų įro
dančių davinių, išskiriant tik 
kaltinamąjį Požėlą, pas kurį lai
ke kratos buvusi rasta knyga, 
Marks’o Kapitalas. Buvęs tik 
prof. A. Voldemaro duotas įsa
kymas tuos 4 komunistus nu- 

> teisti sušaudymui, ką jie ir pa-

»Čų tarpą ištempti vargu 
riai

Su trumpais sijonais 
| nė | dangų neįleidžia

Vatikano žandarai šią vasa
rą turi karšto darbo su trump- 
sijončmis moterimis, kurios be* 
ceremonijų yra grąžinamos at
gal nuo švento Petro bazilikos!! ' 

| didžiųjų varinių vartų, jei tik;,0*' ; 
jų sijonai yra kiek aukščiau j 
kelių. Nedaroma išimčių nė 
vyrams, kurie karštomis die
nomis bando į baziliką pralys
ti trumpomis kelnėmis.

Bazilikos prievaizda kardi
nolas Marclla dar balandžio 
mėnesį paskelbė perspėjimus, 
kad į bažnyčią nebus įleidžia
mi visi tie, kurie dėvės “krikš
čioniškam kuklumui ir pado
rumui” nepritinkamus drabu
žius. Penkiomis kalbomis per-j 
spėjimai yra iškabinti prie Įėji-i U 
mo vartų.

Švento Petro aikštėje didelis i 
susijaudinimas, kur šimtai* 
jaunų moterų arba dejuoja i 
jau nuo vartų pavarytos, arba I * 
savo mini - sijonėlius stengiasi i q Pamenate tuos senus ge- 
kiek galint nuleisti, kad pa- rus laikus, kuomet alus putoda- 
siektų kelius, nors penkių in- vo, o paplavos ne.

7a
“Tai ilgiausia suknelė, kokią 

aš turiu'” aiškina viena aine- 
irikietė iš St. Louis, veltui ban- I
Įdydama suminkštinti kasdie- 
ininčmis scenomis “suakmenė- 
”":i” žandaro širdį. Įdomu, 

t kad tniinpsijonių vyrai ant žan 
darų labiau pyksta negu jų 
žmonos.

Romoje tvirtina, kad Vati
kano kova su sijonais paska
tins madų pailgėjimą, nes Ro
mos gražuolės savo sijonus jau 
ilgina.

NAMINIS KARAS
Ar žinote kaip prasideda ka

ras? Galite patys patirti. Duoki- 
' te motinai elektrinį kavos virdu- 
jlį, tėvui elektrini skustuvą, sū- 
Į nui elektrinę gitarą ir dukrai 
' elektrinį plaukų džiovintuvą ir 

j j visą tą šeimą apgyvendinkite na- 
'jmuose su vienu elektros įjungi-

daineliy

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ir šokiy, 16 psl. Rinkinyje

Aguonėlės 
Vakar vakarėli 
Augin tėvas 
Meilės valsas 
Siuntė mane motinėlė 
čigonai • 
Pelėda 
Noriu miego

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

INSURED

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

kaukaze ir vietos universitete 
dėstąs lotynų kalbą ir visuotiną 
istoriją. Taipgi buvo suminėta, 
kad žmonai išvažiavus, neužil
go buvusi išvežta ir prof. A. VoL 
demaro turtinga asmeninė bib
lioteka, kuri dar tebebuvo laiko
ma Lietuvos banko patalpose.

ši prof. A. Voldemaro grįžimo 
istorija visą vakarą buvo plačiai 
diskutuojama. Iškilo klausimas, 
kodėl Sovietai privertė prof. A. 
Voldemarą priimti Sovietų pi
lietybę? Prieita beveik vienin
gos nuomonės, jog prof. A. Vol
demarui vokiečių užsienio rei
kalų ministerijoje galėjo būti už
tikrinta, kad iš Sovietų pusės 
jam negresia joks pavojus, nes 
pasirašytoji sutartis tarp Stali
no ir Ribentrop’o galėjo turėti 
kokią nors klauzulę, kuria re
miantis prof. A. Voldemaras bu
vo pilnai padrąsintas Lietuvon 
važiuoti.

Prof. A. Voldemarui priėmus 
Sovietų pilietybę, rusai galėję, 
vokiečiams pasiteisinti, kad su 
savu piliečiu jie gali taip elgtis, 
kaip jų interesai jiems diktuoja.

Greta visko, vienas iš dalyva
vusių profesorių iškėlė ir naują 
momentą, būtent, kad jo žinio
mis prof. A. Voldemaras visuo
met turėdavęs apsčiai svetimos 
valiutos. Jam žinomi asmenys, 
važiuodami užsienin ir norėdami 
turėti kiek didesnę svetimos va
liutos atsargą, visuomet pas 
prof. Voldemarą gaudavę reikia
mą kiekį dolerių ar svarų.

Greta su šituo buvo gvildentas 
momentas, kad prof. A. Volde
maras visuomet sau pasilaikyda
vo užsienių reikalų ministerijos 
postą. ’ .

Viso to pokalbio metu visų bu
vo nuolat sugrįžtama prie klau
simo, kodėl Sovietai darė tokias 
visiems- nesuprantamas ceremo
nijas su prof. A. Voldemaru ?

Visiems rodėsi aišku, kad ei
nant Sovietų terminologija, prof. 
A. Voldemaras turėjo būti laiko
mas Lietuvos fašistu Nr. 1, ir 
iki to laiko niekam neteko girdė
ti, kad panašios ceremonijos bū
tų buvusios daromos su pagau
tu “liaudies priešu Nr. 1”.

Grįžtant prie Sovietų su prof. 
A. Voldemaru darytų ceremoni
jų, buvo prisimintas ir tas fak
tas, kad po 1926 m. gruodžio 17 
dienos įvykdyto perversmo bu
vo sušaudyti 4 komunistai. Tai 
esą, taipgi neturėjo būti įskai
tyta prof. A. Voldemarui į kredi
tus.

Gyvenant jau čia Amerikoje 
vienas iš mano prietelių pasako
jo, kad jam esant Stutthof’o kon
centracijos stovykloje vienas iš 
buvusių nelaimės draugų, Lie
tuvos kariuomenės pulkininkas 
pasakojęs, kad po 1926 metų per
versmo jam būnant dar leitenan
to laipsnyje, jis buvęs paskirtas 
Karo Lauko teismo sąstatan, ku-

darę.

Kad išvežtas prof. A. Volde
maras Sovietu Sąjungon nebu
vo uždarytas kur nors kalėjime, 
ar išsiųstas Sibiro darbams, liu
dija dar ir šis faktas.

(Bus daugiau)

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS
"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ

DAINŲ GAIDAS PIANUI:
1. Rinkinys lietuvišky liaudies

yra šios dainos ir gaidos:
1. Tegu giria šlamščia,

ūžia, tra-ta-ta
2. Suktinis i
3. Suktinis Ii
4. Kokietka
5. * Padispanas
6. Vengerka
7. Klumpakojis

šis gaidy rinkinys kainuoja tik $1.00.

šiuos gaidy ir dainy rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsiy- 
' site čekj arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti* 

mo išlaidoms, tai pasiysime jas paštu, čekius prašoma išrašyti 
NAUJIENOMS ir paslysti tokiu adresu: .

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILLINOIS

'«WA\SWWA7AVAWAW/AWAVAW,\\%%7?,VASV^A^V«^W\V. 1.y?AV.=,’.WrV5'

rugpiūčio 16 dieną

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

3 —. NAUJ?ENOŠrČHKAGO S, ILL,— WEDNESDAY* JULY 15, 1970

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISA LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KLAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS.
RUGPIŪČIO 16 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.
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“Tikrųjų amerikonų” padėtis
Buivolų ir indėnų likimas labai sutapo: tiek vieni, 

tiek kiti vos išliko nuo visiško sunaikinimo.
Indėnai — tie “tikrieji amerikonai”, kaip juos pri

imta vadinti, iki Amerikos atradimo viešpatavo nauja
jame .pasaulyje. Jų gentys ir gentelės buvo Įsikūrusios 
milžiniškuose plotuose, kurie dabar sudaro Jungtines 
Amerikos Valstijas. Apskaičiuojama, -kad tuose plotuose 
indėnų buvo apie astuoni milijonai, kai 1492 metais Ko
lumbas surado Ameriką ir pirmieji kolonistai pradėjo 
kurtis naujame kontinente.

Atėjūnai Įsitvirtinę Atlanto pakraštyje, slinko į va
karus, užimdami indėnų gyvenamas vietoves. Pastarieji 
buvo priversti apleisti miškus, ežerus ir upes, kur jie per 
šimtmečius buvo apsigyvenę ir vertėsi medžiokle, žuva- 
vimu bei primityviu žemės ūkiu. Jie per prievartą buvo 
išvietinami ir tiesiog skerdžiami Ir tai nebuvo laikoma 
nusidėjimu. Kaip tik priešingai: labai religingų puri
tonų vadas Cotton Mather 1637 metais, kai buvo sudegin
tas indėnų kaimas ir nužudyta 600 gyventojų (vyrų, mo
terų ir vaikų), paliepė savo pasekėjams pareikšti padėką 
Dievui, kad buvo suteikta proga “pasiųsti 600 netikėlių 
sielų į pragarą”.

Tai nebuvo koks išimtinas atsitikimas: indėnų sker
dynės vyko be paliovos, sistematiškai. Kiek pajėgdami, 
jie gynėsi. Tad karai su indėnais, su jų Įvairiomis gen
timis nusitęsė iki praeito šimtmečio. Kartkartėmis buvo 
pasirašomos ir taikos sutartys, kurios paprastai jokios 
reikšmės neturėdavo, nes jų nesilaikydavo.

Nieko nuostabaus, kad tokiam sistematiškam indėnų 
naikinimui vykstant jų skaičius 1850 m. buvo nukritęs iki 
250,000, kai 1492 m. jų buvo priskaitoma net aštuoni mli- 
jonai! Visai rimtai buvo pradėta kalbėti, kad indėnų 
dienos yra suskaitytos, kad netrukus jie visiškai pranyks.

Tačiau tokios tragedijos neatsitiko. Jie, kaip ir 
Amerikos buivolai, nuo išnykimo išsigelbėjo. Nors ir nė
ra tikslių davinių, bet apytikriai apskaičiuojama, kad 
dabar Amerikos ribose gyvena apie aštuoni šimtai tūks
tančių indėnų. Ir jų skaičius pamažu vis didėja, nežiūrint 
to, kad mirtingumas tarp jų yra pats aukščiausias ir 
indėno amžiaus vidurkis tesiekia tik 44 metus!

Per paskutinius kelis metus labai daug buvo kalbama 
apie negrus, apie jų apribotas teises, apie diskriminaci
ją, su kuria jiems tenka susidurti. Tos diskriminacijos 

'dėka bedarbių skaičius tarp jų yra žymiai didesnis, negu

tarp baltaodžių. Bet kaip yra su indėnais, kurių tarpe be
darbių skaičius siekia net 40 nuošimčių!

Jokia kita .etninė grupė nėra tiek “užmiršta”, nėra 
tiek skriaudžiama ir turi mažiau teisių kaip indėnai, tie 
menamai “tikrieji amerikonai”, kurie prieš kelis šimtus 
metų buvo laisvi, kuriems priklausė visi Amerikos miš
kai, žemės plotai, upės ir ežerai.

Kai susidarė rimtas pavojus, jog indėnai gali išnykti, 
Amerikos valdžia įsteigė specialų indėnų reikalams tvar
kyti biurą. Būdinga tai, kad tas biuras pradžioje buvo 
karo departamento žinioje. Tai reiškia, jog Į indėnus
buvo žiūrima kaipo į priešą, su kuriuo tas departamentas 
vedė “taikos derybas”, sudarinėjo sutartis, kurių papras
tai nesilaikė. Indėnai vis labiau ir labiau buvo stumiami 
i vakarus, atimant iš jų žemes. Pagaliau jiems buvo su
daryti specialūs rezervatai ir jie ten apgyvendinti Rezer
vatų žemė menamai buvcrindėnų nuosavybė, tačiau tą 
nuosavybę jie neturėjo teisės niekam perleisti, niekam 
parduoti be valdžios sutikimo. Net išnuomoti tą “savo 
žemę” jie negalėjo be indėnų reikalams tvarkyti biuro 
leidimo!

Rezervatuose dar ir dabar tebegyvena apie 425,000 
indėnų. Jų šelpimui minėtas biuras ir kitos valdžios agen 
tūros per metus išleidžia apie 600,000,000 dolerių. Jei tie 
pinigai tiesiog būtų padalinti indėnams, .tai kiekvienas 
gautų apie $1,400, o šeimai iš keturių tektų maždaug 
$5,600. Tai būtų žymiai daugiau, negu apskaičiuotas mi
nimumas, reikalingas žmoniškam pragyvenimui.

Praktikoje pašalpa, kol ji pasiekia indėnus, labai 
“susitraukia”. O susitraukia dėl to," kad biuras indėnų 
reikalams išleidžia apie $300,000,000, \ samdydamas apie 
14,000 tarnautojų. Tokiu būdu vienas biuro tarnautojas 
menamai prižiūri 30 indėnų! Tai jau didžiausias biuro
kratizmas.

Rezervatuose gyvena tik apie pusę visų indėnų. Kita 
pusė yra apsigyvenusi Įvairiuose miestuose, kur ji gal la
biau skursta, negu bile kuri kita etninė grupė. Ir tai visai 
suprantama: indėnai nėra paruošti mašinoms operuoti, 
bei atlikti kiek sudėtingesnius darbus, todėl yra priversti 
pasitenkinti pačiais paprasčiausiais darbais. Dažnai ir 
tokių jiems nėra lengva gauti.

Ilgai kentėję priespaudą ir paniekinimą, indėnai 
pagaliau subruzdo ir pradėjo reikalauti sau teisių. La
biausiai jie atkreipė Į save dėmesį pernai rudenį, kai ke
liolika indėnų studentų “okupavo” Aleatrez salą prie San 
Francisco miesto. Okupavo tą salą ir ten įsitvirtino, pa
sinešę ją paversti indėnų kultūros centru.

Subruzdo indėnai ir kitur. Ir tas brazdėjimas vis la
biau plečiasi. Pagaliau susirūpino ir valdžia : prezidentas 
Nixonas padarė pranešimą Kongresui, išdėstydamas sa
vo programą, susijusią su indėnams daroma skriauda ir 
kaip ta skriauda turi būti atitaisyta.

Beveik nėra abejonės, kad Kongresas netrukus pra
dės svarstyti indėnų padėtį, tos padėties pagerinimą bei su 
teikimą “tikriesiems amerikonams” tokių pat teisių, ko
kiomis naudojasi visi kiti gyventojai

* Ii (veviuAZIONE DELLA

LIETUVIU KOPLYČIOS ŠVENTINIMAS 
laikyti. . Bazilikoje popiežius 
tarė žodi suvažiavusiems lietu
viams. •

Tą pačią dieną vysk. Paulius 
Marcinkus. Bažnyčios Veiklai 
Plėsti Instituto sekretorius, pa
dėkojo popiežiui už koplyčioje 
pakabinto paveikslo palaimi
nimą ir priėmė iš tautiniais rū-

Matome stipriomis šviesomis 
apšviestą Šv. Petro baziliką 
Romoje, šios bazilikos apačio
je Įrengta koplyčia paskirta lie 
tuviams. Popiežius Paulius Vi
tas liepos 7 d. rytą palaimino 
koplyčioje pakabintą “Gailes
tingumo Motinos” paveikslą ir 
nuėjo Į bazilikos centrą mišių

bais apsirėdžiusių lietuvaičių 
popiežiui atvežtas dovanas.

Kitą dieną lietuvių koplyčio
je vyskupai V. Brizgys ir P. 
Marcinkus laikė mišias. Tre
čiadienį bazilikoje popiežius 
priėmė atvažiavusius lietuvius, 
o ketvirtadienį įmišias laikė 
kard. Antanas Samore ir vysk. 
Antanas Deksnys.

Komitetą lietuvių koplyčiai 
šventinti sudarė, šie dvasiškiai 
ir pasauliečiai: kard. Giuseppe 
Pizzardo, kard. Angelo . dęli 
Agua, kard. Carlo Confalonie- 
ri, kard. Paolo Marella, kard. 
John Cody ir kiti; prelatai Fio- 
renzo Angelini, John Bocella, 
Mario Brini, Giovanni Bucko, 
Ernesto Civerdi, vokietis Adolf 
Kinderman, lenkas Ladisląo 
Rubin, saleziečių rektorius Lui
gi Ricceri, marijonų generolas 
Giuseppe P. Sielski'; Romos 
sindikas Clelip Darija, .princas 
Carlo Pacelli,. senato užsienio 
komi tėjo narys . Giuseppe .Bet- 
tioi, tarptautinės parodos pre
zidentas Giuseppe dal Falco, 
krikščionių demokratų vadas 
Giubo Andreotti, italų minis
tras Lietuvoje Angelo Cassinis, 
italų ambašadorius Maskvoje 
Luca Pietromarchi, italų avia
cijos bendrovės Alitalia prezi
dentas Aldo Remondino, Ro

mos turizmo bendrovės prezi
dentas Raffaeie' Travaglioni ir 
kiti.

Koplyčiai statyti ir remti ko
mitetą sudarė: vyskupai V. 
Brizgys ir Charles A. Salatka, 
min. Stasys Lozoraitis, lietuvių 
atstovybės Vatikane, Washin- 
gtone, Londone, Paryžiuje, 
Montevideo, Rio de žaneiro; 
Lietuvos respublikos konsula
tai, lietuviai kunigai visame 
pasaulyje 7 marijonų, pranciš
konų ir jėzuitų viršininkai; ka- 
zimierietės, nukryžiuotojo Jė
zaus ir nekaltos-mergelės Ma
rijos seserys ir užsienyje esan
čių lietuvių organizacijų- prezi
dentai. - -

. Vykdomąjį koniitetą sudaro 
pręz. vysk. V. Brizgys, vicepre
zidentas kun. Antanas Zaka
rauskas, iždininkas kun. Vac
lovas Zakarauskas, sekr. P. Na
rutis, patarėj as kun. Jonas M. 
Malinauskas,, lie tuvių spaudos 
atstovas prėl. V. Mincevičius, 
meno vadovas. prof. Vytautas 
K. Jonynas ir specialus patarė
jas J. Phillips — Pilipauskas.

Visi čia išvardyti ir dar neiš
vadinti žmonės ištisą metą dirbo, 
kad Vatikano bazilikoje būtųati- 
daryta lietuvius kankinius pri
menanti koplyčia; kad kiekvie
nas bazilikon užėjęs turistas, ap

lankęs koplyčią, žinotų, kiek nuo 
pirmos sovietų okupacijos Lie
tuvoje buvo . uždaryta bažny
čių, nukankinta kunigų, sušau
dyta ar badu išmarinta lietu
vių; kiek taikaus krašto gyven
tojų buvo priversti bėgti iš gini 
tinio savo krašto, palikdatni 
tėvus, brolius, vaikus, namus, 
draugus ir didžiausią daugybę 
įvairiausių vertybių.

šių žinbnių pastangos niiėjo 
niekais, nes’'galingasis Lietu
vos kaimynas nepanoro, kad 
Vatikanė bet kas primintų apie 
lietuvių tautds kankinius. Ba- 
z i liko j e atidaryta Gailestingo
sios Motinos koplyčią, bet ne
užsiminta apie lietuvių tautds 
kankinius^. - .

‘Prelatas, redagavęs koply
čios šventinimo programą, la
bai vykusiai, parinko paveiksią 
tos programos viršeliui. Bazi
likos kankinių koplyčiai aukas 
sūdėjusiėji'lietuviai galės su 
didele viltimi "žiūrėti į gražiai 
nušviestą Va ūkano šventovę ir 
turėti galvoje kirvį laikautį 
prievartautoją, pakertantį iš 
Vatikano kylančią viltį Prela
tas, sąhionihgai, p greičiau
siai visai nesąmoningai parin
ko šių dienų Vatikano nuotai
kas simbolizuojantį paveikslą.

- Reporteris '
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VLADAS CIVINSKAS ,

BRANGIEJI AKMENYS
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' Tik vienoje kitoje vietoje, daugiausia 

Australijos pakraščiuose ir archipelago sa
lose, jau naudojamasi modernia narų ap
ranga, narams leidžiančia pasiekti dides
nes gilumas ir ilgiau išbūti po vandeniu. 
Bet ši apranga brangi, ir neturtingesnių 
kraštų žvejams ji dar neprieinama. Persi
jos ir Manaar Įlankose, kaip ir daugelyje 
vietų prie Filipinų, Borneo ir Fomiozos 
perlų žvejojimo priemonės ir metodai per 
tūkstančius metų nepasikeitę.

Perlai žvejojami pavasarį, ir sezonas 
trunka 4 — G savaites. Į perlingas vietas 
žvejai vyksta ištisomis laivelių flotilijomis 
ir ten pasilieka visą sezoną. Geriausi per- ■ 
lai randami 10 — 15 metrų gilumoje. Jų • 
yra ir giliau, bet gilesnėse vietose be spe- •' 
cialios aprangos jie nepasiekiami. Siek
dami geriau išnaudoti brangų laiką ir grei- < 
ėiau pasiekti jūros dugną, žvejai neria, 
pasiėmę apie 18 kg. sunkumo akmenį, ku- I 
ris virve vėl iškeliamas į laivelį. Perlinės ‘ 
austrės surenkamos į pintines, iš laivelio į 
jūros dugną nuleidžiamas virve. Pasinėręs ’ 
patyręs žvejys pajėgia išbūti ištisą minutę, 
kartais iki pusantros. Atsikvėpęs ir kiek 
pasilsėjęs laivelyje, jis vėl neria į dugną, j 
vėl renka austres, vėl skubiai grįžta į vir
šų. Ir tt, ir tt, per ištisą dieną, per ištisą 
sezoną.

Austres -atidaro ir iš jų perlus išrenka I 

jau laivelyje, šį darbą atlieka daugiausia 
žvejų moterys ir vaikai. Austrės miršta, 
tik geldelę atidarius, ir jos išmetamos Į jū
rą. Kartu išmetamos ir geldelės, jei jų 
perlamutras netinka pardavimui. Viso 
sezono metu vanduo aplinkui labai ne
švarus ir užterštas, pilnas visokių maisto 
iesk.ancių vandens gyvūnų, ir žvejų dar
bas, neskaitant kenksmingumo sveikatai, 
yra nuolatinėje aplink medžiojančių ryk
lių grėsmėje.

Vidutiniškai tik vienoje iš 40 atidaromų 
perlinių austrių yra vienas perlas, ir labai 
gerai, jei jis stambus ir geros kokybės. 
Vienoje austrėje paprastai yra tik vienas 
perlas, bet pasitaiko ir du, ir trys, ir dau
giau, o kartų Indijos pakraščiuose vienoje 
austrėje rasta net 87 perlai. Kuo austrėje 
perlų mažiau, tuo jie didesni, ir atvirkš
čiai, retu atveju tarp trijų ar daugiau per
lų pasitaiko vienas didesnis. Visi netai
syklingų formų perlai iš karto išmetami į 
jūrą.

Didžiansias iš visų žinomų perlų, yra 
Hope perlas, kaip ir mėlynasis to paties 
vardo deimantas priklausąs bankininko 
Henry Philip Hope kolekcijai. Jis netai
syklingos formos, primenančios cilindrą, 
dėl te jokiems papuošalams netinka. Ci
lindro ilgis yra 51 mm., aplink viršutinę 
dalį — 114 mm., ir aplink apatinę — 83 
mm. Perlo svoris — 1800 grainų (450 ka
ratų). Trys ketvirtadaliai perlo baltos spal 
vos su puikiu sidabriniu švitėjimu, likusi 
dalis kiek bronzinė.

Didysis Pietų Kryžius priklauso prie I ima apie tą svetingą kūną gaminti perlą ir
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pačių nuostabiausių brangiųjų akmenų 
formacijų, koki bet kada pasitaikę gamto
je. Jis yrą iš 9 perlų, rastų vienoje austrė
je ir susidėsčiusių kryžiaus forma. Yra 
rimtų įtarimą, kad pradžioje tebuvę tik 
aštuoni perlai, o devintasis pridėtas kiek 
vėliau geresnei simetrijai. Didysis Pietų 
Kryžius surastas 1886 m. vakariniuose Au
stralijos pakraščiuose. Iškeltoje austrėje 
šie perlai ne tik buvo. susidėstę kryžiaus 
forma, bet ir suaugę vienas su kitu.

Gražiausias iš visų apvaliųjų perlų yra 
žinomas La Pellcgrina vardu. Jis yra tobu
lai apvalus,-baltosspalvos, puikaus sidab
rinio švytėjimo ir sveria 112 grainų (28 
kt.). Paskutinį kartą šis perlas matytas 
šio šimtmečio pradžioje Maskvoje, Zosina 
Bros, kolekcijose. Didžiausias iš apvaliųjų 
perlų yra Regente, priklausęs Prancūzijos 
karūnai. Jis yra kiaušinio formos, geros 
spalvos ir gero švitėjimo ir sveria 337 grai- 
nus (84 k t.).

Didžiausi ir vertingiausi orientalinių 
perlų rinkiniai yra-susitelkę taip vadina
muose karūną lobiuose ir Indijos mahara
džų kolekcijose.

Kultūriniai perlai, tikriau jų idėja, la
bai nenaujas dalykas. Kiniečiai jau trylik
tame amžiuje buvo pastebėję, kad upinė 
austrė cristaria plikota, dirbtinu būdu ga
vusi kdk| smėlio grūdelį ar bambuko, kau
lo ar kitokios kietos niedžiagos gabalėlį 
tarp kiauto ir kūno it grąžinta atgal Į upę, 

jį užaugina gana didelį, šį metodą prisi- , 
auginti perlų kiniečiai praktikavo ištisus 
septynis šimtmečius, bet didesnės reikš
mės jam neteikė. Vargo su austrėmis daug, 
labai didelė dalis austrių žūdavo, neišlai
kiusios . šių bandymų, o užauginti perlai' 
buvo prastos kokybės, ir dėl jų neapsimo
kėjo vargti.

Garsusis švedų gamtininkas Carl von 
Linne 18 a. pabaigoje taip pat buvo paste
bėjęs, ir visai be ryšio su kiniečių patyri
mu, kad galima austres priversti auginti 
perlus. Jis kietos medžiagos gabalėlį įdė
davo į austrę per skylelę, pragręžtą plo
nyčiu grąžteliu. Bandymų rezultatai buvo 
geri, bet Carl von Linne, būdamas suin
teresuotas tik jų moksline, bet ne komer
cine reikšme, savo metodo netobulino.

Japonai pirmieji pabandė šiuo būdu 
prisiauginti perlų prekybai, ir praėjusio 
šimtmečio pabaigoje, apie 1890 m., perlų 
auginimą organizavo grynai komerciniais 
pagrindais. Japonai idėją pasisavino iš ki 
n iečių ir pastarųjų metodą patobulino ta 
prasme, kad sužeistoje austrėje palikdavo 
ne kokį pripuolamą kieto daikto grūdelį, 
bet mažą kitos austrės perlamutro gabalė
lį, jį pricemerihiodami prie austrės kiauto 
iš vidaus, šiam tikslui japonai panaudojo 
jūrines austres, kurių visuose pietinėse 
japonų salų pakraščiuose yra daugybė. 
Rezultatai buvo visai patenkinami, tik 
austrės tokį prie kiauto iš vidaus prilipusį 
grūdęlį tegalėjo paversti ne pilnu perlu, 
bet geros rūšies Misteriu, kinkamu visiems 

1970

papuošalams, tik netihkančiu medalio- I 
nams ir karoliams.

šių pasisekimų paskatinti japonai tęsė 
tyrinėjimus, ir jau 1914 m. K. Mikimoto 
(1857 — 1954) pradėjo perlus austrėse au
ginti metodu, kuris, riUolat tbhulinamaš, 
naudojamas ii* dabar.

Nuėmus austrės geldeles, iš jos kūno 
viršutinių audinių padaromas mažutis ap- j 
valkalėlis. juo apdengiamas perlamutro | 
karoliukas, kuris įspraudžiamas į gyvą ; 
austrę taip jos apatinių geldelės sienelių ir 
kūno paviršiaus. Austrė šitaip paruoštą 
karoliuką priima, tartum jis būtų, jos kūno I 
dalis; ir 'per kelerius metus jį paVerčia | 
gražiu perlu.

(Bus daugiau)

X BRANGENYBIŲ PREKYBA 
TERRA

Savininkai V. ir U. ClVlNSKAI I 

Brangieji akmenys — Aukso ir kt papuošalai — I 
Šveicarų laikrodžiai. Taip pat — kristalas, sidab

ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės.
TERRA, 3237 W. 63td St, Chicago, HL | 

Telef. 434-4660

Skaitykite ir platinkite I
Dieivrašti I

Av U J I i N A Į 

Jos visad rašo
TFISYBC !

. ’ i



DR. S. B1EZ1S

mundl uara MAŽEIKA&EVANS!šią

2047 W. 67th Pl.’ WAIbroolc 5-8063 TRYS MODERNHKOS
ses-

lEwbBe 7-8SŪ1RErobHe 7-8608i

ORO VĖSINTUVĄ i
1

kagoje. laip pat jis yra Lietu-[injes(o gatvėaiis,

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

z

Laidotuvių direktoriai:

Lietuvi? kalba: kasdien nuo pirma-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

KAIP NUGALĖTI
31
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S

MIŠKAS!

MM

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

1 
J

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

'I 
I

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE..MIESTC/ 
DALYSE

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

. TeL 238-9787-8

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63r<Į STREET 

Telefonai: PR 84)833 Ir PR 84)834

i
i

I

- -------- (R TEMTI SKILTO—

Lietuvai taipgi perka r parcha 
ir progas uižmo tiktai per

NAUJIENAS

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai, Med. Ban
dažai Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir t. t

ROCKFORD, ILL
P. šernienė grįžo 

iš ligoninės

1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-10C2

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio
Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie-

irec. ir šesiau. uždaryta
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArdęn 3-7278

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D

Apdraustas perkrauatymas 
iš įvairi? atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tolu FRontiar 8-1882

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

DR. V. P. TŪMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telefu Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos stambinti telefonu HE 4-2122 
jei neatsiliepia, tai telet GI 8-6195

tų skaičius ribotas. Registruokitės kamša nuimti, iš namo į juos 
tuojau. Išrūpiname leidimą Ogesnį . naleisti du šūviai 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame uuv ° Pdieisu au suJiai-

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA

- Į '■ •

William Rickenbaker

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

' WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4013 N. Lincoln Avenue 
Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952

diėnio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — Šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tel.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ELL. 60629

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, HL 60629 

Telef^ PRospect 6-5084

PIRKSI, GAUSI IR VĖS1NSIES 
TAD, NIEKO NEBELAUK 
2512 W.' 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LFTUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1139

UK 6-Z4UU

Y 41. patjai aust tai n,uą;. rimu, ketv.* 
-a, uuuau., penm. lu—4, ir 

acauia. 1U—Z vaL

Rez. GI 8-0673

DR. W. M. E1S1N - EISINAS
AAUiCAtJM IK

viMcKvi.O<7iN£ CHIKVRGUA
m. Keaxie /avo., MA 5-Z6/Q 

vai dilaus pagal sušiummą. Jei neaV 
t^LLLUpAo, SAluilDUlll Ml 3-UUU1.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. L1T0ANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

W. 71st Street 
GRoovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — tel. 737-5149 
Tikrina akis, Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

. .... i ».

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU A 
OFISAS 2454 WEST 71s» ST. 

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso talef.: 776-2880 
Naujas re*, telef.: 448-5545

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
oplomeiruHas

DR.

> PLEASE!
Only yn can

PREVENT
FOREST FIRES

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, MOSIU 
IR GSRKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tvlufu PRotpacf 8-3229 
R«imL Hl«f.: WAiterMk 5-5076

KawlieD nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
4uo 7 uu O vaL vak. Tr«ė. uždaryta, 
ugonutf pphuna uk ausuarua.

Re*, tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKV«kšK.iaA IK MvibkŲ liwOS
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
6449 So. Puiasto Rd. (Crawford

Medical Building). loL LU 5 6'148 
Fr/tma U&onias pagal susitarimu

Jei neaUiiAcpia,

fttefu pKospuct 6*17 u
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WfeST 63rd STREET
V«L: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
OKiai anuameniais u penktadieniai^ 
rrecua. ir seiuaad. oiisas uždarytas.

Re*.: 3241 WEST 66th PLACE
Khone: REpublic 7-7868

UK. PETER BRAZIS 
rrtralCiMN aimD sukucvN 

24J4 WtST 71st STREET 
WfiMs: HEmlock 4-S&49 

KukU 360*2233 
UhtoU VALANDOS.

ruauuL, Keivirtao. nuo 1—4 ir 7—9, 
auųau., peuKmaieų nuo 1—□. tree, 

ir scaiaa. uniai susitarus.

^Blogiausias žmogaus 
draugas”

Time žurnalas New Yorke 
šunį pavadino “blogiausiu 
žmogaus draugu”, New Yorke 
esama 500,000 šunų, Londone 
700,000, Tokio 280,000, Los An
geles 300,000 ir Mexico City 
daugiau kaip milijonas. New 
Yorke vienais metais šunys 
įkando 25,000 žmonių, šunys 
teršia pašalius, platina džiovą, 
žmones sargdina alergija ir vi
durių ligomis, o blogiausia, 
kad lodami ir staugdami šunys 
naktimis neduoda žmonėms 
miegoti, skundžiasi Time.

sekamas nuo praeitų metų rug
pjūčio mėn.

Stud. Schranz studijuota De 
Paul universitete, Musteikis 
Clūcagos State College. Schran- 
zui užstatas nustatytas $20,000 
sumoje, o Musteikiui $7,500.

nes kokia nauda gaunant po 4 
¥* nuošimčių, jei pinigai per 
metus nukrinta penkis nuošim
čius. Taip pat nepatartina spe
kuliuoti akcijomis. Vieninte
liai esą veria investuoti santau 
pas j nejudamą turtą.

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėles ir vainikai, antks 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

UK. A. JENKINS
S. biui juJaao ik uniKVKvAS 

36*4 WEST 63r<i STREET 
UF1SU VALANDOS;

Tel. ofiso: PR 8-7773; rezu PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

Priima tik susitarus.
Valandos: pirmad^ ketvirtad.* 5—8,

cUlLXHCL.id-~

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
24S4 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo' 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2759 West 71st St. 
Tel. 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai vak.

. Sekmadieniais ir trečiadieniais 
uždaryta.

Re*, tel: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendta praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TeU PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm, antra<L, trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

J. A. V. Armijos Karo Kole
gijos Carlisle Stovykloje, Pen
silvanijoj, 1970 metų liepos 
mėnesį baigiančioje klasėje 
buvo ir pulkininkas — leite
nantas Kazimieras G. Oksas, 
USAR, gyvenąs 10520 South 
Hamilton Avenue Chicagoje. 
Nerezidentų dviejų metų kur
są užbaigė 122 vyresniejj kari
ninkai aktyvios ir atsarginės 
tarnybos iš visos Amerikos. 
Pulkininkas — leitenantas Ok
sas dabar eina J. A. V. Armijos 
Atsarginio Inžinerijos štabo 
Komandos viršininko pareigas, 
šios Komandos būstinė yra Či
kagoje.

J. A. V. Armijos Karo Kole
gijos Studijų tema yra Jungti
nių Amerikos Valstybių tauti
nės strategijos išvystymas ir ka 
rinių pajėgų programa. Pra
dedama su J. A. V. tautinio tik 
slo ir siekimų analize. Po to 
seka įvairūs, išsamūs kursai 
tiems tikslams pasiekti.

Kazimieras Oksas yra Exe
cutive Viceprezidentas Mutual 
Federal Savings Bendrovės Či-

Pabaltiečių laisvė
Estijos Išlaisvinimo legijouo 

egzek. sekretorius Maldo Kari 
Chicago Tribune rašo:

Bethesda, M d. Walterio Tro- 
hano straipsnis “Raudonųjų 
pasauliniai tikslai reiškia krau 
ją”, kurį kongresm. Ed. Der- 
winski perspausdino Congre
ssional Record e, atkreipia dė
mesį į begėdiškus Sovietų Są
jungos veiksmus prieš- Pabal
tijo valstybes.

Per daugiau kaip 30 metų 
šios trys taiką mylinčios tautos 
kenčia svetimos galybės, bū
tent Sovietų Sąjungos Urani
ją ir pavergimą. Kaip dar ilgai 
laisvę mylintis pasaulis leis So

me ištisas tautas? Tas klausi
mas reikalauju atsakymo.

Chicagos Tribune reikia pa
girti už skaitytojų informavi
mą apie Baltijos tautų kančias. 
Reikia tikėtis, kad ir toliau jo
je tilps tokiu nušviečiančių 
straipsnių, o ypatingai 
Pavergtų Tautu Savaitę.

yių Prekybos Rūmų Illinojuje 
prezidentas, buvęs preziden
tas Heart of Chicago Prekybos 
Rūmų ir narys National Socie
ty of Professional Engineers.

Suimti 8 juodukai 
apšaudę policiją

Grand Crossing district© polici
ja praeitą savaitgali suėmė aš
tuonis juodųjų “P. Stone nation” 
gaujos narius, dieną prieš tai 
apšaudžiusius (Miliciją prie tuš
čio namo 6552-58į So. Dre el 
Ave. Tą namą gauja buvo nu
mačiusi savo “vyriausiai būsti
nei” ir ties juo prie lempos stul
po buvo pakorus! policininko 
iškamšą, kuriai -ant krūtinės" pa
kabintas užrašas “Kill the pigs”.

Policininkams atvykus tą iš-

Lenkai reikalauja dėstyti 
mokyklose lenkų kalbą 
Amerikos Lenkų Kongreso 

Illinojaus skyrius reikalauja 
visose Illinojaus viešosiose 
mokyklose įvesti lenkų kalbos 
dėstymą. Tos grupės pirminiu 
kas Edvard C. Rozanski pra
nešė, kad lenkų kongresas to
kio reikalavimo rezoliuciją 
priėmęs savo paskutiniame 
mitinge, kadangi visose Chi
cagos mokyklose lenkų kilmės 
mokinių esą nuo 10 iki 15 nuo
šimčių!

Juodukų ? riaušės 
Michigan City

Juodukų gaujos praeitą 
tadienio naktį ir sekmadieni
iki pirmadieniu ryto, nepaisyk 
damos policijos draudimo nuo 
9 valandos vakaro gatvėse ne
sirodyti, siautė Michigan City 

, šaudydami, 
daužydami narnų ir automobi
lių langus, mėtydami į žmones 
akmenis ir boukas ir padegio- 
dami pastatus. N,uo padega
mųjų bombų užsidegė ir smal
kiai nukentėjo Henry Lumber 
medžių sandėlis, ’ Star Clea
ners skolbykla ir elektros kom
panija. Vieną baltą jaunuolį 
juodukai suiiiušė, ištraukę iš 
automobilio| kuri sužalojo 
mesta paderimoji bomba. Jau
nuolis nugabentas į SL Antho
ny ligoninę.

Riaušėse sužeista 10 žmonių ;■ 
14 riaušininkų suimta. Polici
jai gelbėjo 32 Indianos apsau
gos vyrai ir apie 20 civilinės 
gynybos pareigūnų. Juodukai 
riaušes pradėjo šeštadienio va
karą policijai suėmus keletą 
triukšmadarių.

. To na
mo duryse buvo išrašyta iška
ba: “Almighty Black P. Stone 
Ranger Headquarters”. Nega
na to, iškamšai į krūtinę įsmeig
tos žirklės ir Į pilvą šautuvo 
kulkos patronas.

Studentas Musteikis 
_ blogoje kompanijoje 
Praeito savaitgalio didžioji 

spauda pąskelbė apie suėmimą 
dviejų studentų, įtariant juos 
gaminus ir pardavinėjus am
phetamine tabletes, darius abor 
tų operacijas ir turėjus “sama- 
gono” varyklą.

U. S. prokuroro padėjėjas 
Richard Ciecka pranešė, kad 
studento John Schranz, 21, bu
te, 14407 S. Kedvale Avė. atras
ta labaratorija amphetamino 
ir barbitūratų tabletėms ga
minti, du žmogaus gemalai, 
chirurgiški instrumentai ir gu
minės pirštinės, kurios atrodė 
apskretusios krauju.

Musteikio, 21, ■ namo rūsyje, 
1757! W. 8‘Jth Street, rasta 
“munšaino” valykla, trys pus- 
galioninčs bonkos išvaryto 
“ųmiĮŠaino’’ ir .Irys stalinės jk> 22 
galionus -talpos su užraugta 
broga, be to 85 svarai cukraus. 
Policijos agentai iš Musteikio 
brogos pirkę gegužės 7 ir bir
želio 12 d. Musteikis jau buvęs

■SKAITYS IAS5IW

BUTKUS - VASAITIS

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

3 aldermanai pareikalavo 
bausti palaidūnų tėvus 
Trys Chicagos aldermanai 

du iš jų negraf, pasiūlė miesto 
tarybai išleisti potvarkį baus
ti iki $500 pabaudos tokius tė
vus, kurie nesugeba ar nenori 
sudrausti savo vaikų palaidū
nų. Tįe aldermanai yra Wil
liam Cousins (8 war do) ir A. 
A. Rayner (6 wardo) abudu 
negrai ir Nicholas Bohling (7 
wardo) — baltasis.

“Gaujos grasina ištisoms 
bendruomenėms. Daugelis ben
druomenių randasi lyg ap
gulos stovyje ir piliečiai reika
lauja akcijos. Tų gaujų pavo
jus tol nebus prašalintas, kol 
nebus Įvesta pačių tėvų atsa
komybė”, pasakė aldermanas 
Cousins, potvarkio sumanymo . 
autorius.

Mūsų miela veikėja ponia ‘ 
Šernienė po sunkiosz operacijos j 
grįžo į naimus. Jos vyras, A. L. Į 
Tarybos skyriaus pirmininkas j 
ir Balfo darbuotojas Petras 
Šernas, sūnus ir dukrelė visi • 
džiaugiasi, kad mama grįžo 
sustiprėjusi; ji ir pati labai 
norėjo grįžti namo, nes jau pa
kyrėjo ta nedėkinga ligoninės 
lova, tos lubos ir sienos ir už-j 
darytos durys, kurias tik karts j 
nuo karto varsto daktarai ir 
slaugės.

P. šernienė jaučiasi gerai ir 
daktaras sutiko išleisti namo, 
kurie be šeimininkės atrodo 
tušti. Ji yra veikli visuomeni
ninke ir Rockfordo lituanisti-( 
nės mokyklos mokytoja. Lin
kiu p. šernienei greitai galuti
nai pasveikti, sustiprėti ir pil
nai atgauti sveikatą.

Žvalgas

iš 
New Yorko kalbėdamas Chica 
gos Manion Radio Forum pa
sakė, kad yra priemonė kurios 
ir pavienis žmogus galis grieb
tis prieš infliaciją.’ Doleris per
praeitus 20 metų nukritęs iki- 
50 centų savo vertės. Infliacija 
yra “žiaurus ir nežmoniškas 
mokestis”, kurį ypač skaudžiai 
turi jausti smulkūs investiguo- 
tojai su $500 ar $1000 ir negalį 
apsisaugoti nuo “baisaus api
plėšimo”.

Jis pataria taupymo kasose 
laikvti ko mažiausiai pinigų.

EMILIJA MARY STANEVICH
Širvidaitč

Gyv. 6751 So. Rockwell Street
Mirė 4970 m. liepos 12 dieną, sulaukusi 57 metų amžiaus. Gi

musi Chicago, Illinois.
Paliko nuliūdę: vyras Anthony, dvi dukterys — Dolores Putz Jr^ 

žentas Edward ir Irene Hollendonner, žentas Joseph, sesuo Bernice 
Bartkus su šeima, brolis Charles Servidis, brolienė Christiana, 4 anū
kai, švogeris Bruno Stanevich, jo žmona Valerija ir jų šeima bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans Koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Ketvirtadienį, liepos 16 dieną 9 vaL ryto bus lydima iš koplyčios 
į Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Emilija Mary Stanevich giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, dukterys, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7-8600.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 
Telef.:

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
, TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

KARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

. STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) f
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WWW

TEL. 925-6015w. - - . *

daug pritarėjų.

A. & L. INSURANCE & REALTY

3220 MILWAUKEE AYR

LAYOUT MEN

HOME INSURANCE

State Farm Fire and Casualty Company

sten- 
Lietu- 
Jis tu-

—'Tony Umbras, pirmojo ka 
ro veteranas-ir Darius— Girė
nas Amerikos Legiono Posto

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, 111.60632. Tel. YA 7-5980

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

PUODAS KATILĄ 
KRITIKUOJA

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBEI 
Pardavimas ir Taiayma* 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublIc 7-1941

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., įreng
tas skiepas, 60-ta ir Francisco.

1% AUKŠTO. 6 ir 5 kamb. moder
nūs butai, modernios virtuvės 'ir vo
nios. įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos.

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
draudą, veikia- notariatas.

411 company benefits including. paid 
vacation, union benefits, steady em

ployment.
APPLY IN PERSON

CORBETT STEEL ING
6001 So. OAK PARK AVE. 

CHICAGO, ILLINOIS

Oue to our increased service volume 
This FORD AGENCY needs two fully 

experienced

REAL ESTATE FOR SALB 
Namai, žemė — Pardavimui

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

High Union Scale plus many benefits. 
Work in a dean, pleasant shop. No 

floaters.
APPLY SERVICE MANAGER.

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3 -8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliy draudimai.

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir' nute

kamuosius’vamzdžius sutaisome arba 
naujus-įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047

REIKALINGA SUBRENDUSI MOTE
RIS vyresnio amžiaus moters draugys
tei. Lengva namų ruoša ir virimas. 
Gyventi mažame privačiame bute, 
miesto šiaurėje, prie ežero. Susikal
bėti angliškai. Gera alga ir namai 
tinkamam asmeniui. Skambinti tel. 
RO 4-9151 arba rašyti: % Box 288.

225 W. WASHINGTON ST., 
CHICAGO, ILL. 60606.

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

FURNITURE ’AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

for food packing 
zInside work.

Apply in person.
GLOBUS FOOD PRODUCTS 

16-18 W. CERMAK RD.

STOCK ROOM MAN
32—35 years of age. Light work. 5' 
-lay week. 8:30 to 4:45. Paid weekly. 
Convenient transportation. Full fringe 

benefits.
Apply in nerson. 

NATIONAL DAIRY COUNCIL 
111 No. CANAL ST.

-------------------- ------------------------------

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

<0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMA1S

. DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KRETPKITES l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prexidentaa

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

— Mykolas Maksvytis kartu, sirūpins sau atvirą autovezimi. 
su Čikagos Jūros šaulių kuopa (Nutarta įsigyti naujas vėliavas, 
dalyvaus Wisconsin© Lietuvių. t. š. grupė "Grandis L. Rraž- 
Dienos iškilmėse, kuriose bus pa-, dienės grupė ir kiti ansambliai 
minėta pavergtos tautos. Iškil- ' \ 
mės bus liepos 19 d. Kenoshos apmokėtas Alto.
mieste. Jose dalyvaus valstijos 
ir miesto pareigūnai, taip pat 
Amerikos Veteranų Sąjungos

dalyvaus uniformuoti. Orkestras

4ELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

ASSEMBLERS
We have openings for young men and 
women 
Dept.

HELP WANTED — FEMALB 
Darbininkių Raikia

— Sen. C. Piercy (R.-Ill.) sa
vo bendruose laiškuose balsuo
tojams ir spaudai rašo, kad pas
kelbtos Pavergtųjų Tautų sa
vaitės proga, jis supažindins
senatorius su pavergtų tautų, jų pirmininkas, 
tarpe ir Lietuvos, padėtimi. __ - -- - -
Sen C .Piercy yra aplankys pa- kelio""^ 
vergtą Lietuvą ir kitas Pabalti
jo valstybes.

— Mindaugas S. Kaulėnas, 
baigęs biologijos mokslus dakta
ro laipsniu Anglijoje, prieš ke
letą metų atvykęs į Ameriką pa
gal sutartį su Massach'ussetts 
universitetu, Amherst, Mass., 
dirba to universiteto tyrimo la
boratorijose ir zoologijos de- 
pąrtmente. Daugelis jo darbų 
yra atspausdinti moksliniuose 
universitetų žurnaluose ir išlei
sti atskirais leidiniais.

— South Lynne apylinkės na
mų savininkų draugijos ir pilie
čių organizacijos prašo merą 
R: J. Daley atšaukti nekilnoja
mo turto pardavėjų įstaigai Cem 
leidimus už neetišką praktiką 
darbe. Minima apylinkė yra 
tarpe Ashland Avė. ir Marquette 
bei Gage Parkų.

— Julija Sačauskienė grįžo iš 
. _« Ji aplankė 

ir pavergtą Lietuvą. Be abejo, 
savo kelionės įspūdžius papasa
kos organizacijų susirinkimuo
se, kuriuose ' ji aktyviai daly
vauja.

— LB Čikagos Apygardos Val
dybos trumputis posėdis Įvyko 
liepos 10 d. Alto biure. Pagrin
dinis svarstomasis klausimas — 
Pavergtų Tautų Savaitės parado 
reikalai. Pirm. Jasaitis pranešė, 
kad susidurta su piniginiais sun
kumais. Sąskaitoms dalintis 
teksią su Čikagos Lietuvių Ta
ryba. Be to, gautas raštas iš Pa
vergtų Tautų komiteto pirm., 
kuriame sakoma, kad kiekviena 
tautybė privalės įnešti $50. Nu
tarta apmokėti. Taip pat ir bū
tiniems užrašams gaminti skirti 
tą pačią 50 dol. sumą. Teks ieš
koti talkininkų kolonai tvarky
ti, b apygardos valdyba dar pa-

— Antanas Barahčiukas mirė 
staigiai Šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Jis priklausė šaulių Sąjungai. 
Vytauto Didž. šaulių kuopa rū
pinasi jo laidotuvėmis. Bus pa
šarvotas Evans koplyčioje. Lai-

liatl.

— Venecuelos Lietuvių Dran 
gija Chicagoje praneša, kad ši 
penktadienį, liepos 17 d. Holly 
wood salėje yra ruošiamas su
sitikimo vakaras su iš Romos 
grižtanėiais Venecuelos lietu
viais. Klebono Perkumo vado
vaujama Venecuelos lietuvių 
grupė grįždama pakeliui su
stojo New Yorke ir Chicagoje, 
kur nori susitikti ir pasimatyti 
su anksčiau- Venecueloje gy ve
nusiais tautiečiais ir bendrai 
lietuviais, čikagiečiais. Vene
cuelos Liet. D-jos nariai ir no
rintieji susitikime dalyvauti 
svečiai prašomi skambinti Ule
vičiui tek 458 - 8870. M. B.

NOW AT GLASER’S

PANASONIC
E1ARQUETTER-1070
AM portable • High impact case • Battery 
operation • Ferrite core antenna • Slide rule 
tuning • Full range dynamic speaker • Ear
phone • Carrying Strap. "

PANASONIC
ALEXANDRIA RE-7369
Low silhouette FM/AM table radio • Distinctive 
slide-rule tuning • Illuminated slide-rule tun
ing • Black-out face • Front-mounted 4" dy
namic speaker • Continuous tone control • AFC 
on FM • Solid-state engineered • Walnut wood 
-cabinet

PANASONIC
LAUREL CT-65D
Portable color TV • 118 sq. in. viewing area 
(15" diagonal). • “Panalock” • “Pana-Color” • 
Sliding controls • Automatic color control cir
cuits • “Set-and-Forget” tuning • “Speed-O- 
Vision” • 5" x 3" Dynamic speaker • Color 
indicator Lamp • VHF and UHF antennas’* Ear
phone • Solid-State engineered.

PANASONIC
GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO. 
5115-5123 So. Kedzie Ave. TeL: PR 6-1790 

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

t — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— WEDNESDAY* JULY 15, 1970

for assembling and packing 
Some experience in 

areas required.
Call FRED OHADI

4420 So; WOLCOTT

relate*

BEAUTICIANS
following appreciated for 

gant Beauty Salon. 
Steady work.

JOSETTE COIFFURES
2746 W. PRATT

973-5440 or after 6 P. M. 693-2601

With Ele-

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar. di. Žemė — Pardavimui

GIRL FRIDAY
For small office. Typing. Light 
bookkeeping. Pleasant environ

ment. Many benefits. 
772-7070 

for appointment.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

— Senas Brighton Parko gy
ventojas - biznierius, John Spit 
lis, virš trisdešimt metų Ma
sonų brolijos narys, taip pat 
narys Lithuanian Craftsmen’s 
klubo, iš Evans koplyčios su 
įspūdingomis Masonų ceremo
nijomis buvo nulydėtas ir pa
laidotas Lietuvių Tautinėse 
Kapinėse.

— Mr. ir Mrs?Peter Ma-enis, 
kurie turi drapanų taisymo ir 
valymo krautuvę prie 63rd ir 
Richmond, užėjus karščiams 
vyks i šaltesnę vietą, bet jų 
Įstaiga bus atidara ir veiks vi
są laiką..

0 — W. B. Sebastian išskren
da Į Brownsville, Texas, aplan
kyti savo senų draugų. Iš ten 
wks i Padre Sala, Matamoros, 
Reynosa ir Aguas Caliente, Mek 
sikoje, kur temperatūra yra 
apie septyniasdešimt laipsnių 
žiemą ir vasarą. Jam grižus 
namo, apie liepos' 31 dieną, jo 
žmona Marian Sebastian su 
dukra ir keturiais anūkais iš
skris Į Los Angeles aplankyti 
pagarsėjusi Disneyland.

bastiano draugas grįžo namo iš 
Veteranų Hiries ligoninės, kur 
i am buvo padaryta akių ope
racija. Jis jaučiami labai gerai.

—♦ Ilgametis Prekybos Rūmų 
direktorius ir' nuoširdus orga
nizacijų veikėjas Julius Kuzas 
yra Billings ligoninėje, kur tik 
rinama jo sveikata. Žmona 
Theodora yr.a febai susirūpinu
si ir pavargus,.neš jai vienai da 
bar tenka prižiūrėti bizni.

— Mrs. John Gregg, buvusio 
Chicagos Taupymo Bendrovės 
direktoriaus žmona Angeline, 
po sunkios operacijos grižo iš 
ligoninės namo. Jos sveikata 
kas dieną eina geryn.

— Balys Sebastionas 
ginsi sujungti Anglijos 
viu ir Londono Klubus.

C . \J

ri

OPPORTUNITIES FOR PRINTERS
• Compositors
• Make-up men
• Lock-up men
• Linotype Operator
• Letterpress
• Miehle Vertical

• • and Kelly Pressmen.
New Modem Plant.

Ideal working conditions. Top Salary 
and Benefits.
Open Shop.

Apply in person.
THE WICKLANDER PRINTING 

CORP.
1550 So STATE ST., 

CHICAGO

— W. B. Sebastian mėgina 
pasikviesti iš Lietuvos, iš Kel
mės savo -posūni, Juozą Sebas
tijoną, kokiems šešiems mėne
siams paatostogauti ir pamaty
ti Ameriką.

Supiaustė išgelbėtojų
Antradienio trytą važiuoda

mas Halsted gatve Monroe nuo
vados policininkas Robert Kaz- 
nuski pamatė Halsted ir Mon
roe gatvių kampe plėšiką he- 
plėšiant žmogų,, kurs plėšikui 
nepasidavė. Kazluski' priya- 
žiavęs bandė., besigrumiančius 
perskirti.' Apiplėšiamasis, Jo
seph Matia, 63 metų amžiaus, 
gyv. 1512 W. tSth Street, išsi
traukęs peilį tris kartus sužeidė 
policininko Kazluskio veidą, o 
plėšikas pasinaudojęs proga 
pabėgo.

Kazluski suareštavęs Matia 
pats nuvažiavo Į St. Luke ligoni
nę.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių , naujo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
Tūrių leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 60609 

TeL: VI7-3447

♦ Čikagos Medžiotoju ir Meš
keriotoju Klubas kviečia visus 
j pikniką liepos 19 d. 1 vai. p. p. 
Bruzgulienės sode, prie Tautiniu 
kapinių. Gros Ramonio orkest
ras. Bus visokių valgių ir gėri
mų. (Pr).

15 katalikų mokyklų 
paliks be mokytojų

Chicagos katalikų įmokyk- 
loms prie finansinių sunkumų 
prisidėjo dar kita bėda: moky 
tojų vienuolių Sisters of Mercy 
vadovybė pranešė, kad dėl 
personalo stokos dešimtyje ar-
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kidiocezijos elementarinių mo 
kyklų pasitraukia visos sese-- 
rys vienuolės mokytojos. Kai 
kurios iš tų 10 mokyklų:, jei ne
gaus fondų civiliams mokytoj
ams samdyti, turės užsidary

ti. Seserys taip pat pranešė, kad 
atšaukia savo ordino nares ir 
iš penkių katalikiškų elemen
tarinių mokyklų, . esančių to
jau už arkidiocezijos ribų. Dėl 
mažėjančio Įstojančių vienuo
lių ir didėjančio pensijon išei
nančių skaičiaus būsiančios pa
liestos ir kitos mokyklos.

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada
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limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

64S5 Sa. Kedzie Ave. PR 8-2233

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL. CL'4-1050

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

APDRAUDŲ AGENTŪRA: ‘ 

namų, aųfomobi- 
^lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.

Savo naminę vaistų spintelę reikia 
nepaprastai Svariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus . užrašus, 
kad neįvyktų klaidu, nes vaistų su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokly vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti- 
kętumui pasiruošęs.

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE 

2934 West 63rd SL
TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

Las Vegas teatre jauna, 4 metę artistė tęsia savo vaidmenį, nors pir
mame akte ji lengvai susižeidė ir gavo "juodą akį'

HONGKONGAS. — Maskvos 
radijas savo pranešimuose kinų * 
kalba skelbia, kad Pekine, Šan
chajuje, Kantone ir kituose di
džiuosiuose Kinijos miestuose 
žmonių egzekucijos vykdomos 
sporto stadionuose, be jokio 
teismo. Mirtimi smerkiami kon
trrevoliucionieriai ir tariamai 
lojalūs partijos nariai. Į

Maskvos radijas imasi juos 
ginti, aiškindamas, kad pagal 
Kinijos konstituciją net kontrre
voliucionieriai turj teisę į teis
mą. žudymai be teismo esan
čios nelegalios egzekucijos, ku
rios neužtikrinančios saugumo 
Pekino klikai.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”
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■NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS 
\ 
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